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A
abandoned  əˈbændənd  porzucony

abbey  ˈæbi  opactwo

a bit on the X side  ə bɪt ɒn ði saɪd 
 nieco X

abode  əˈbəʊd  domostwo,  
mieszkanie

above sea level  əˈbʌv siː ˈlevl 
 ponad poziomem morza

abroad  əˈbrɔːd  za granicę,  
za granicą

abstinence from sth  ˈæbstɪnəns 
frəm ˈsʌmθɪŋ  wstrzemięźliwość 
przed czymś, wstrzymywanie się 
przed czymś

absurdity  əbˈsɜːdəti  absurd

abyss  əˈbɪs  przepaść

a case in point  ǝ keɪs ɪn pɔɪnt   
dobry przykład

a case of X  ə keɪs əv  przypadek X, 
sytuacja z rodzaju/gatunku X

accelerator  əkˈseləreɪtə(r)   
organizacja wspierająca rozwój  
zawodowy (np. absolwentów)

accessible  əkˈsesəbl  dostępny

access to sth  ˈækses tə ˈsʌmθɪŋ 
 dostęp do czegoś

acclaim  əˈkleɪm  uznanie, sława

accommodation  əˌkɒməˈdeɪʃn   
zakwaterowanie, kwatera

accomplished  əˈkʌmplɪʃt  znakomity

according to  əˈkɔːdɪŋ tə  według, 
zgodnie z

acquisition  ˌækwɪˈzɪʃn  nabycie, 
zakup

acronym  ˈækrənɪm  skrót, akronim

across the board  əˈkrɒs ðə bɔːd 
 ogólnie, wszędzie

across the pond  əˈkrɒs ðə pɒnd   
po drugiej stronie sadzawki  
(o oceanie Atlantyckim)

acuity  əˈkjuːəti  przenikliwość, 
bystrość (umysłu)

a darn long way from sth  ə dɑːn 
ˈlɒŋ ˈweɪ frəm ˈsʌmθɪŋ  strasznie 
daleko od czegoś (pot.)

additionally  əˈdɪʃnəli  co więcej, 
ponadto

addition  əˈdɪʃn  dodatek, dodanie

adjacent  əˈdʒeɪsnt  sąsiedni, bliski

adjustment  əˈdʒʌstmənt  popraw-
ka, modyfikacja

admirer  ədˈmaɪərə(r)  wielbiciel

adrenalin junkie  əˈdrenəlɪn ˈdʒʌŋki 
 wielbiciel sportów ekstremalnych, 
uzależniony od adrenaliny

adult  ˈædʌlt  dorosły

advance  ədˈvɑːns  zaliczka

adversary  ˈædvəsəri  wróg

advertisement  ədˈvɜːtɪsmənt 
 ogłoszenie

adviser to sb  ədˈvaɪzə(r) tə 
ˈsʌmbədi  doradca dla kogoś

adviser  ədˈvaɪzə(r)  doradca

affairs  əˈfeəz  sprawy

aforementioned  əˌfɔːˈmenʃənd 
 wyżej wymieniony/wspomniany 
(tylko przed rzeczownikiem)

a front for sth  ə frʌnt fə(r) ˈsʌmθɪŋ 
 przykrywka dla czegoś

aftermath  ˈɑːftəmæθ  następstwo, 
skutek (czegoś)

ageing  ˈeɪdʒɪŋ  starzejący się

air-conditioning unit  eə(r) 
kənˈdɪʃnɪŋ ˈjuːnɪt  agregat  
klimatyzatora, klimatyzator

alarming  əˈlɑːmɪŋ  alarmujący

alien  ˈeɪliən  obcy, nieznany

a lifetime’s work  ə ˈlaɪfˌtaɪmz 
ˈwɜːk  dzieło życia

aligned  əˈlaɪnd  ustawiony, 
wyrównany

allegation  ˌæləˈɡeɪʃn   
domniemanie, oskarżenie

alliance  əˈlaɪəns  sojusz

Allied-occupied  ˈælaɪd ˈɒkjʊpaɪd 
 okupowany przez aliantów  
(po II wojnie światowej)

Allied  ˈælaɪd  aliancki, związany  
z aliantami(w II wojnie światowej)

all involved  ɔːl ɪnˈvɒlvd  wszyscy 
zaangażowani

allowance  əˈlaʊəns  dodatek

all sorts of people  ɔːl sɔːts əv ˈpiːpl 
 najróżniejsi ludzie

allusion  əˈluːʒn  aluzja, nawiązanie

all will be revealed  ɔːl wl bi rɪˈviːld 
 wszystko zostanie ujawnione,  
prawda wyjdzie na jaw

ally  ˈælaɪ  sprzymierzeniec

alongside  əˌlɒŋˈsaɪd  obok, przy

alpine  ˈælpaɪn  alpejski

alternate-day  ɔːlˈtɜːnət deɪ   
co drugi dzień

aluminium  ˌæljəˈmɪniəm   
aluminium (UK)

a man of culture  ə mæn əv 
ˈkʌltʃə(r)  osoba wykształcona  
(arch. mężczyzna wykształcony)

a man of means  ə mæn əv miːnz 
 zamożny mężczyzna (arch. zamożny 
człowiek)

ambitious  æmˈbɪʃəs  ambitny

amid  əˈmɪd  pośród, w obliczu 
(czegoś)

a mixed bag  ə mɪkst bæg   
zbieranina, pomieszanie  
(najcz. zarówno czegoś dobrego,  
jak i złego)

analysis  əˈnæləsɪs  analiza

analyst  ˈænəlɪst  analityk

analytics  ˌænəˈlɪtɪks  analityka, 
analizy

an apple a day keeps the doc-
tor away  ən ˈæpl ə deɪ kiːps ðə 
ˈdɒktə(r) əˈweɪ  jabłko dziennie 
gwarancją zdrowia (porzekadło)

ancestor  ˈænsestə(r)  przodek

ancestral  ænˈsestrəl  przodków 
(np. należący do, związany  
z przodkami itp.)

ancient  ˈeɪnʃənt  starożytny

and for that matter,...  ənd fə(r) 
ðət ˈmætə(r)  a jeśli/skoro już o tym 
mowa...

and so on  ənd ˈsəʊ ɒn  i tak dalej

an eye for a bargain  ən aɪ fə(r) ə 
ˈbɑːɡɪn  wyczucie okazji, dobre oko 
do atrakcyjnych cenowo sprzedaży

animal feed  ˈænɪml fiːd  pasza  
dla zwierząt
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an increasing number  ən ɪnˈkriːsɪŋ 
ˈnʌmbə(r)  coraz większa liczba, 
rosnąca liczba

anniversary  ˌænɪˈvɜːsəri  rocznica

announcement  əˈnaʊnsmənt 
 ogłoszenie

annoyance  əˈnɔɪəns  rozdrażnienie, 
irytacja

annual  ˈænjuəl  roczny

an old chestnut  ən əʊld ˈtʃesnʌt 
 dowcip z brodą, stary, oklepany 
kawał

anticipatory  ænˈtɪsɪpətəri   
zapobiegawczy; przewidujący

antics  ˈæntɪks  wyczyny, popisy

antithesis  ænˈtɪθəsɪs  antyteza, 
kompletne przeciwieństwo

a number of sth  ə ˈnʌmbə(r) əv 
ˈsʌmθɪŋ  pewna liczba czegoś,  
wiele czegoś

anxiety  æŋˈzaɪəti  niepokój, obawa

any day now  ˈeni deɪ naʊ  w każdej 
chwili, lada dzień

any number of X  ˈeni ˈnʌmbə(r) ɒv 
 dowolna liczba X

anytime  ˈeniˌtaɪm  w dowolnej 
chwili, kiedykolwiek

anywhere from X to Y  ˈeniweə(r) 
frəm tə  dowolnej wielkości, od X aż 
po Y

any X worth his salt...  ˈeni wɜːθ ɪz 
sɔːlt  każdy szanujący się X...

apart from sth  əˈpɑːt frəm ˈsʌmθɪŋ 
 poza czymś, oprócz

a piece of cake  ə piːs əv keɪk 
 łatwizna, kaszka z mleczkiem

apologies for sth  əˈpɒlədʒiz fə(r) 
ˈsʌmθɪŋ  przepraszam/y za coś

apology  əˈpɒlədʒi  przeprosiny, 
przeproszenie

apothecary  əˈpɒθəkəri  apteka, 
aptekarz

apparently  əˈpærəntli  najwyraźniej

applicant  ˈæplɪkənt  ubiegający się 
(o pracę)

approach  əˈprəʊtʃ  podejście

approximately  əˈprɒksɪmətli 
 w przybliżeniu

aptly named  ˈæptli neɪmd   
odpowiednio nazwany,  
o trafnej nazwie

aptly  ˈæptli  odpowiednio, trafnie

AR (augmented reality)  ˌeɪ ˈɑː(r) 
ɔːɡˈmentɪd rɪˈælɪti  rzeczywistość 
rozszerzona

Arabian Gulf  əˈreɪbiən ɡʌlf  Zatoka 
Perska; Zatoka Arabska

a range of X  ə reɪndʒ əv  wachlarz 
X, asortyment X

arcade  ɑːˈkeɪd  gra wideo  
(w salonie)

arduous  ˈɑːdjuəs  żmudny,  
mozolny; dokuczliwy, męczący

arguably  ˈɑːɡjuəbli  zapewne, 
możliwe

argument  ˈɑːɡjumənt  argument 
(np. w sporze)

arrangement  əˈreɪndʒmənt  układ

array  əˈreɪ  wybór, asortyment

artisan  ˌɑːtɪˈzæn  rzemieślnik; 
rzemieślniczy

as a whole  əz ə həʊl  w całości, 
jako całość

as if that was not enough...  əz ɪf 
ðət wəz nɒt ɪˈnʌf  jakby tego było 
mało..., na domiar złego...

a slew of X  ə sluː əv  cała  
gama/masa X

as long as sth is done  əz ˈlɒŋ əz 
ˈsʌmθɪŋ ɪz dʌn  póki coś jest  
zrobione

as opposed to sth  əz əˈpəʊzd tə 
ˈsʌmθɪŋ  w odróżnieniu od czegoś, 
w przeciwieństwie do czegoś

as sb puts it  əz ˈsʌmbədi ˈpʊts ɪt 
 jak to ktoś ujął/ujmuje

asset  ˈæset  zaleta, atut

Association of Southeast Asian 
Nations (ASEAN)  əˌsəʊʃiˈeɪʃn əv 
saʊθˈiːst ˈeɪdʒn ˈneɪʃnz ˈæsiæn 
 Stowarzyszenie Narodów Azji 
Południowo-Wschodniej

as the saying goes  əz ðə ˈseɪɪŋ 
ɡəʊz  jak mówi porzekadło

a strong case that...  ə strɒŋ keɪs 
ðæt  przekonujące argumenty, że...

a swarm of locusts  ə swɔːm əv 
ˈləʊkəsts  plaga szarańczy, chmara

as was the custom of the time  əz 
wəz ðə ˈkʌstəm əv ðə ˈtaɪm  jak to 
było w zwyczaju w tamtych czasach

as X puts it  əz ˈpʊts ɪt  jak ujmuje 
to X...

at a snail’s pace  ət ə sneɪlz peɪs   
w ślimaczym tempie

at breakneck speed  ət ˈbreɪknek 
spiːd  (pędzić, lecieć) na złamanie 
karku, z zawrotną prędkością

athlete  ˈæθliːt  sportowiec

a touch of sth  ǝ tʌtʃ əv ˈsʌmθɪŋ 
 odrobina czegoś

at risk  ət rɪsk  zagrożony

at sb’s disposal  ət ˈsʌmbədiz 
dɪˈspəʊzl  do czyjejś dyspozycji

attendee  ˌætenˈdiː  uczestnik

audacious  ɔːˈdeɪʃəs  odważny

audible  ˈɔːdəbl  słyszalny

audit  ˈɔːdɪt  audyt, gruntowne 
badanie czegoś pod kątem 
nieprawidłowości

authenticity  ˌɔːθenˈtɪsəti 
 prawdziwość

authorised  ˈɔːθəraɪzd  posiadający 
pozwolenie, legalny

award-winning  əˈwɔːd ˈwɪnɪŋ   
nagradzany

awareness  əˈweənəs  świadomość 
(czegoś)

a whole lot harder  ə həʊl lɒt 
ˈhɑːdə(r)  o wiele trudniej, znacznie 
trudniejszy

Ayurveda  ˌaɪəˈveɪdə  Ajurweda 
(indyjska medycyna tradycyjna)

B
backbencher  ˌbækˈbentʃə(r)  poseł 
nienależący do rządu ani gabinetu 
cieni w parlamencie UK

back bench  ˈbæk bentʃ  ławy 
poselskie dla deputowanych 
nienależących do rządu ani  
gabinetu cieni (w UK)

backdrop  ˈbækdrɒp  tło (czegoś)



business-english.com.pl
82/2021

Colorful
MEDIA

background  ˈbækɡraʊnd   
pochodzenie (czyjeś)

back on a roll  ˈbæk ɒn ə rəʊl 
 znowu w akcji, znowu w działaniu; 
znowu na topie, znowu osiągający 
najwyższe wyniki

balance sheet  ˈbæləns ʃiːt 
 zestawienie bilansowe, bilans

balding  ˈbɔːldɪŋ  łysiejący

barefoot  ˈbeəfʊt  na boso

bar mitzvah  bɑː ˈmɪtsvə  bar micwa 
(uroczystość żydowska związana 
z wejściem chłopca w dorosłość)

base material  beɪs məˈtɪərɪəl 
 materiał służący jako podstawa/
kanwa (książki, filmu)

bash  bæʃ  impreza (pot.)

battle  bætl  batalia, bitwa

beauty contest  ˈbjuːti ˈkɒntest 
 konkurs piękności

behavioural  bɪˈheɪvjərəl   
behawioralny, związany z  
zachowaniem (UK)

behaviour  bɪˈheɪvjə(r)  zachowanie 
(UK)

Belt and Road Initiative  belt ənd 
rəʊd ɪˈnɪʃətɪv  Inicjatywa Pasa  
i Szlaku (chiński projekt  
infrastrukturalny)

Benedictine  ˌbenɪˈdɪktɪn 
 benedyktyński (np. klasztor)

benefit  ˈbenɪfɪt  korzyść, pożytek

bespectacled  bɪˈspektəkəld   
w okularach (o osobie)

best bet  best ˈbet  najlepsza szansa, 
pewniak (o próbie zrobienia czegoś)

beverage  ˈbevərɪdʒ  napój

bias  ˈbaɪəs  uprzedzenie

big business  bɪɡ ˈbɪznəs  wielki 
biznes, ogromne korporacje

biodiverse  ˌbaɪodaɪˈvɜːs 
 bioróżnorodność

biofuel  ˈbaɪəʊfjuːəl  biopaliwo

bipolar disorder  ˌbaɪˈpəʊlə(r) 
dɪsˈɔːdə(r)  choroba dwubiegu-
nowa, zaburzenie afektywne  
dwubiegunowe

birth defect  bɜːθ dɪˈfekt  wada 
okołoporodowa

birthplace  ˈbɜːθpleɪs  miejsce 
narodzin

biweekly  baɪˈwiːkli  co dwa  
tygodnie; dwa razy w tygodniu

blackmail  ˈblækmeɪl  szantaż

blood pressure  blʌd ˈpreʃə(r) 
 ciśnienie krwi

blowgun  ˈbləʊɡʌn  dmuchawka

boarding school  ˈbɔːdɪŋ skuːl 
 szkoła z internatem

booming  ˈbuːmɪŋ  kwitnący, 
przeżywający boom

bordered by sth  ˈbɔːdəd baɪ 
ˈsʌmθɪŋ  sąsiadujący z czymś

border  ˈbɔːdə(r)  granica

born into X family  bɔːn ˈɪntə 
ˈfæməli  urodzony w X rodzinie

bot  bɒt  robot, bot

botched  bɒtʃt  spaprany, sknocony 
(o czymś, co się zakończyło sporym 
niepowodzeniem, np. przez brak 
umiejętności)

boutique  buːˈtiːk  butik

box-office hit  ˈbɒks ˌɒfɪs hɪt  hit 
kasowy

branding  ˈbrændɪŋ  promowanie 
marki; tworzenie/budowanie marki

breaded  bredɪd  w bułce

breeder  ˈbriːdə(r)  hodowca

brew  bruː  napitek, napój  
(np. uwarzony)

Brexiteer  ˌbreksɪˈtɪə(r)  zwolennik 
Brexitu

bricks-and-mortar  brɪks ənd 
ˈmɔːtə(r)  z siedzibą fizyczną 
(o sklepie, firmie) (tylko  
przed rzeczownikiem)

briefly  ˈbriːfli  krótko

Britannia  brəˈtæniə  Brytania 
(arch., form.)

broadband  ˈbrɔːdbænd  łącze  
szerokopasmowe, dostęp  
szerokopasmowy

broadcasting  ˈbrɔːdkɑːstɪŋ 
 nadający (przez radio/TV)

broth  brɒθ  bulion, wywar

budget deficit  ˈbʌdʒət ˈdefɪsɪt   
deficyt budżetowy

budgie  ˈbʌdʒi  papużka falista (pot.)

business interests  ˈbɪznəs ˈɪntrəsts 
 zainteresowania biznesowe

buzzword  ˈbʌzwɜːd  modne 
słówko/powiedzonko

by anybody’s standards  baɪ 
ˈenibədiz ˈstændədz  jakby nie 
patrzeć, w każdej skali  
(o porównaniu czegoś)

by chance  baɪ ʧɑːns  przypadkiem

by George!  baɪ dʒɔːdʒ  dosł. na 
Jerzego! (arch., form.); na Boga!

by now  baɪ naʊ  do tej pory,  
w tej chwili

by the way  baɪ ðə ˈweɪ  przy okazji

C
cable car  ˈkeɪbl kaː(r)  wagonik 
kolejki linowej

calorie intake  ˈkæləri ˈɪnteɪk 
 spożycie kalorii

camera-shy  ˈkæmərə ʃaɪ  stroniący 
od kamer, nielubiący występować 
w mediach

campaigning  kæmˈpeɪnɪŋ   
prowadzenie kampanii (wyborczej)

campaign  kæmˈpeɪn  kampania

campus  ˈkæmpəs  kampus,  
miasteczko (firmy, uniwersytetu itp.)

cancer  ˈkænsə(r)  rak

Canuck  kəˈnʊk  Kanadyjczyk (pot., 
slang.)

capability  ˌkeɪpəˈbɪlɪti  zdolność 
(np. do czegoś), moc (np. produk-
cyjna)

capital  ˈkæpɪtl  stolica

carbonated  ˈkɑːbəneɪtɪd  gazowany

cardboard  ˈkɑːdbɔːd  karton

cardiometabolic  ˈkɑːdiəʊ 
ˌmetəˈbɒlɪk  kardiometaboliczny  
(o schorzeniu związanym z sercem  
i metabolizmem)

cardiovascular disease  
ˌkɑːdiəʊˈvæskjələ(r) dɪˈziːz  choroba 
sercowo-naczyniowa



business-english.com.pl
82/2021

Colorful
MEDIA

carer  ˈkeərə(r)  opiekun

car park  kɑː(r) pɑːk  parking

cash till  kæʃ tɪl  kasa (sklepowa)

casual  ˈkæʒjʊəl  luźny, swobodny

cathedral  kəˈθiːdrəl  katedra

cause  kɔːz  sprawa (np. dobra, 
słuszna itp.)

caustic  ˈkɔːstɪk  uszczypliwy

celebrity gossip  sɪˈlebrɪti ˈɡɒsɪp 
 plotki celebrytów, plotki  
o celebrytach

celebrity  sɪˈlebrɪti  gwiazda, 
znakomitość

cellular  ˈseljʊlə(r)  komórkowy

centenarian  ˌsentɪˈneərɪən  stuletni

centenary  senˈtiːnəri  stulecie

centennial  senˈtenɪəl  setna  
rocznica

century  ˈsentʃəri  stulecie

CEO (Chief Executive Officer)  ˌsiː 
iːˈəʊ tʃiːf ɪɡˈzekjʊtɪv ˈɒfɪsə(r)  dyrek-
tor naczelny

cerebral palsy  ˈserəbrəl ˈpɔːlzi 
 porażenie mózgowe

chain  tʃeɪn  sieć (restauracji, hoteli 
itp.)

challenge  ˈtʃæləndʒ  wyzwanie, 
problem

championship  ˈtʃæmpiənʃɪp   
mistrzostwo

champion  ˈtʃæmpiən  obrońca, 
orędownik (za czymś)

character  ˈkærəktə(r)  postać, 
osoba

charismatic  ˌkærɪzˈmætɪk   
charyzmatyczny

charitable donation  ˈtʃærɪtəbl 
dəʊˈneɪʃn  datek na cele  
charytatywne

charming  ˈtʃɑːmɪŋ  czarujący

chat  tʃæt  pogawędka

chief protagonist  tʃiːf prəˈtæɡənɪst 
 główny bohater

childhood  ˈtʃaɪldhʊd  dzieciństwo

chip-pan  tʃɪp pæn  głęboka patelnia 
do smażenia frytek

chive  tʃaɪvz  szczypiorek

chunk  tʃʌŋk  kawałek

circadian rhythm  sɜːˈkeɪdiən 
ˈrɪðəm  rytm dobowy

circuit  ˈsɜːkɪt  trasa (wyścigów, 
seminariów, wykładów)

citizen  ˈsɪtɪzən  obywatel

city council  ˈsɪti ˈkaʊnsl  rada 
miejska

city planner  ˈsɪti ˈplænə(r)   
urbanista

civil rights  ˈsɪvl raɪts  prawa  
obywatelskie

claim  kleɪm  roszczenie; 
wierzytelność

clearance  ˈklɪərəns  wycinka (lasu), 
wylesianie

closer look  ˈkləʊsə(r) lʊk  bliższe 
przyjrzenie się

closure  ˈkləʊʒə(r)  zamknięcie 
(sklepu, firmy)

cloudy  ˈklaʊdi  mętny

co-worker  ˈkəʊ wɜːkə(r) 
 współpracownik

coaching  ˈkəʊtʃɪŋ  trening  
personalny, coaching

cognitive function  ˈkɒɡnətɪv 
ˈfʌŋkʃn  zdolności poznawcze

coincidentally  kəʊˌɪnsɪˈdentli   
przypadkowo

colonisation  ˌkɒlənaɪˈzeɪʃn   
kolonizacja

combative  ˈkɒmbətɪv  konfliktowy, 
zadziorny

commensurate  kəˈmenʃərət 
 współmierny (do czegoś)

commercial  kəˈmɜːʃl  reklama  
(np. w TV)

commonplace  ˈkɒmənpleɪs   
typowy, powszechny

common practice  ˈkɒmən ˈpræktɪs 
 zwyczajowa czynność, zwyczaj

communal  kəˈmjuːnl  wspólny, 
społeczny

community  kəˈmjuːnɪti 
 społeczność

companionship  kəmˈpænɪənʃɪp 
 towarzystwo (czyjeś)

compared to sth  kəmˈpeəd tə 
ˈsʌmθɪŋ  w porównaniu do czegoś

comparison to sth  kəmˈpærɪsn tə 
ˈsʌmθɪŋ  porównanie do czegoś

compelling  kəmˈpelɪŋ  frapujący, 
fascynujący

competition  ˌkɒmpəˈtɪʃn  rywal, 
konkurencja

competitive  kəmˈpetətɪv 
 konkurencyjny, w którym toczy się 
(zażarta) rywalizacja

competitor  kəmˈpetɪtə(r)  rywal

complaint  kəmˈpleɪnt  skarga

complex  ˈkɒmpleks  skomplikowany

composer  kəmˈpəʊzə(r)   
kompozytor

comprehensive  ˌkɒmprɪˈhensɪv 
 wszechstronny, obszerny

computing power  kəmˈpjuːtɪŋ 
ˈpaʊə(r)  moc obliczeniowa

conceptual phase  kənˈseptjʊəl feɪz 
 faza konceptualna

concerned  kənˈsɜːnd  zaniepokojony

concerned with sth  kənˈsɜːnd wɪð 
ˈsʌmθɪŋ  związany z czymś

condition  kənˈdɪʃn  schorzenie

confinement  kənˈfaɪnmənt 
 zamknięcie, uwięzienie

conman  ˈkɒnmæn  oszust, naciągacz

conscription  kənˈskrɪpʃn  pobór 
(wojskowy)

consent  kənˈsent  zgoda,  
zezwolenie (np. na współżycie)

consequently  ˈkɒnsɪkwəntli   
w rezultacie, wskutek tego

conservative figure  kənˈsɜːvətɪv 
ˈfɪɡə(r)  ostrożna kalkulacja

conservative party  kənˈsɜːvətɪv 
ˈpɑːti  partia konserwatywna

considerably  kənˈsɪdərəbli   
znacznie, w znacznym stopniu

consistent with sth  kənˈsɪstənt 
wɪð ˈsʌmθɪŋ  zgodny z czymś, 
odpowiadający czemuś

consultancy  kənˈsʌltənsi  agencja 
doradztwa

container  kənˈteɪnə(r)  pojemnik



business-english.com.pl
82/2021

Colorful
MEDIA

continuous  kənˈtɪnjuəs  stały, ciągły

contour map  ˈkɒntʊə(r) mæp   
konturówka, konturowa mapa

contractor  kənˈtræktə(r)   
wykonawca (zlecenia), 
przedsiębiorca (wykonujący  
zlecenie dla organizacji/osoby  
prywatnej)

conventional  kənˈvenʃnəl   
tradycyjny, konwencjonalny

cooking oil  ˈkʊkɪŋ ɔɪl  olej  
do gotowania

cool  kuːl  super, cool (cool Britannia 
- okres zwiększonej popularności 
brytyjskiej kultury popularnej)

copper  ˈkɒpə(r)  miedź

core values  kɔː(r) ˈvæljuːz  wartości 
podstawowe

corporate tax  ˈkɔːpərət tæks   
podatek od osób prawnych,  
podatek od przedsiębiorstw

corps  kɔː(r)  korpus (wojskowy)

corridor  ˈkɒrɪdɔː(r)  korytarz

corruption  kəˈrʌpʃn  zepsucie,  
korupcja

course of action  kɔːs əv ˈækʃn 
 sposób działania

courtyard  ˈkɔːtjɑːd  dziedziniec

covert  ˈkʌvət  ukryty, tajny

craft  krɑːft  rzemiosło, fach

craving for sth  ˈkreɪvɪŋ fə(r) 
ˈsʌmθɪŋ  pragnienie czegoś

craze  kreɪz  szał, moda (na coś)

creditor  ˈkredɪtə(r)  wierzyciel

crime  kraɪm  przestępczość

crime of the century  kraɪm əv ðə 
ˈsentʃəri  zbrodnia stulecia

criminal gang  ˈkrɪmɪnl ɡæŋ  gang 
przestępczy

criminal record  ˈkrɪmɪnl ˈrekɔːd 
 przeszłość kryminalna, rejestr karny

criminal  ˈkrɪmɪnl  przestępca

crisp  krɪsp  o wyrazistym smaku

critical of sth  ˈkrɪtɪkl əv ˈsʌmθɪŋ 
 krytycznie wypowiadający się 
o czymś

cryptographer  krɪpˈtɒɡrəfə(r)   
szyfrant, kryptograf

cuckoo clock  ˈkʊkuː ˈklɒk   
zegar z kukułką

culprit  ˈkʌlprɪt  winowajca

cunning  ˈkʌnɪŋ  przebiegły

cure for sth  kjʊə(r) fə(r) ˈsʌmθɪŋ 
 lek na coś

custodian  kʌˈstəʊdɪən  opiekun

cycle  ˈsaɪkl  cykl

D
dachshund  ˈdakshʊnd  jamnik

daredevil  ˈdeədevl  śmiałek

dashing  ˈdæʃɪŋ  przystojny, 
szykowny

dated  ˈdeɪtɪd  przestarzały

debonair  ˌdebəˈneə(r)  wytworny, 
elegancki (np. o mężczyźnie)

debt  det  zadłużenie

debut  ˈdeɪbjuː  debiutancki

deceased  dɪˈsiːst  zmarły

deception  dɪˈsepʃən  oszustwo, 
podstęp

decidedly  dɪˈsaɪdɪdli   
zdecydowanie, wyraźnie

decoration  ˌdekəˈreɪʃn  dekoracja

dedicated  ˈdedɪkeɪtɪd  wydzielony, 
dedykowany

deep learning  diːp ˈlɜːnɪŋ  uczenie 
głębokie (maszynowe)

defence  dɪˈfens  obrona (UK)

definitive  dɪˈfɪnətɪv  pełny,  
ostateczny

deliberate  dɪˈlɪbəreɪt  celowy

deliberately  dɪˈlɪbərətli  celowo

demand for sth  dɪˈmɑːnd fə(r) 
ˈsʌmθɪŋ  popyt na coś,  
zapotrzebowanie

dementia  dɪˈmenʃə  otępienie 
umysłowe, demencja

demise  dɪˈmaɪz  zgon, śmierć

den  den  siedlisko; nora  
(np. danego zwierzęcia)

department  dɪˈpɑːtmənt  dział 
(w firmie), wydział (w urzędzie)

department store  dɪˈpɑːtmənt 
stɔː(r)  dom towarowy

dependent on sth  dɪˈpendənt ɒn 
ˈsʌmθɪŋ  zależny od czegoś

depending on sth  dɪˈpendɪŋ ɒn 
ˈsʌmθɪŋ  w zależności od czegoś

derelict  ˈderəlɪkt  zniszczony, 
zdezelowany (budynek)

desecrated  ˈdesɪkreɪtɪd   
zbezczeszczony

desire for sth  dɪˈzaɪə(r) fə(r) 
ˈsʌmθɪŋ  pragnienie czegoś,  
potrzeba

despite  dɪˈspaɪt  pomimo

dessert  dɪˈzɜːt  deser

destination  ˌdestɪˈneɪʃn  cel podróży

developed countries  dɪˈveləpt 
ˈkʌntrɪz  kraje rozwinięte

developing world  dɪˈveləpɪŋ wɜːld 
 kraje rozwijające się

dietary  ˈdaɪətəri  dietetyczny

diminutive  dɪˈmɪnjətɪv  maleńki, 
drobny

diplomacy  dɪˈpləʊməsi  dyplomacja

disappointment  ˌdɪsəˈpoɪntmənt 
 rozczarowanie, zawód

discount  ˈdɪskaʊnt  zniżka

discreet  dɪˈskriːt  dyskretny

disease  dɪˈziːz  schorzenie

disgraced  dɪsˈɡreɪst  zhańbiony

dishonestly  dɪsˈɒnɪstli  nieuczciwie

disparaging about 
sth  dɪˈspærɪdʒɪŋ əˈbaʊt ˈsʌmθɪŋ 
 wypowiadający się o czymś  
negatywnie, lekceważąco

disputed  dɪˈspjuːtɪd  sporny

distillery  dɪˈstɪləri  destylarnia

distinct from sth  dɪˈstɪŋkt frəm 
ˈsʌmθɪŋ  różny od czegoś

distinctive  dɪˈstɪŋktɪv  wyraźny, 
charakterystyczny

district  ˈdɪstrɪkt  dzielnica

diva  ˈdiːvə  diwa, primadonna 
(o kimś, kto ma bardzo wysokie 
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wymagania i traktuje wszystkich  
jak gorszych od siebie)

diversity  daɪˈvɜːsɪti  różnorodność

divisions  dɪˈvɪʒnz  podziały, 
rozdźwięki

DIY (do-it-yourself)  ˌdi: aɪ ˈwaɪ 
ˈduːɪtjɔːˈself  zrób to sam, własnym 
sumptem

documentary series  ˌdɒkjʊˈmentəri 
ˈsɪəriːz  serial dokumentalny

do  duː  impreza, przyjęcie (pot.)

dog-eat-dog  dɒɡ iːt dɒɡ  zaciekły, 
zażarty; w którym każdy jest sobie 
wrogiem (np. o świecie biznesu) 

domain name  dəʊˈmeɪn ˈneɪm 
 nazwa domeny

domestic violence  dəˈmestɪk 
ˈvaɪələns  przemoc rodzinna/
domowa

dosh  ˈdɑːʃ  gotówka, forsa (pot., UK)

double agent  ˈdʌbl ˈeɪdʒənt   
podwójny agent

doublespeak  ˈdʌblˌspik  pustosłowie

downhill race  ˌdaʊnˈhɪl reɪs  zjazd 
narciarski

downside  ˈdaʊnsaɪd  negatyw, 
minus

drama series  ˈdrɑːmə ˈsɪəriːz  serial 
dramatyczny, dramat TV

drinking chocolate  ˈdrɪŋkɪŋ ˈtʃɒklət 
 czekolada pitna

duly  ˈdjuːli  jak należy, należycie

dumplings  ˈdʌmplɪŋz  pierogi

dumpster  ˈdəmpstə(r)  śmietnik

dutifully  ˈdjuːtɪfəli  obowiązkowo, 
posłusznie

dweller  ˈdwelə(r)  mieszkaniec

dystopia  dɪˈstopiə  dystopia, 
wizja zniszczenia (np. świata), 
przeciwieństwo utopii

dystopian  dɪsˈtəʊpiən   
antyutopijny, dystopijny

E
e-commerce  iːˈkɒmɜːs  handel  
internetowy

e-sport  ˈiː spɔːt  e-sport,  
e-sporty (sport uprawiany drogą 
elektroniczną)

early on  ˈɜːli ɒn  wcześnie, 
początkowo

eco-friendly  ˌiːkəʊ ˈfrendl   
przyjazny środowisku

eco-warrior  ˈiːkəʊ wɒriə(r)   
eko-wojownik, wojownik 
o środowisko

Ecuadorian  ˌekwəˈdɔːrɪən   
ekwadorski

efficiency  ɪˈfɪʃnsi  wydajność

elderly  ˈeldəli  starszy

elder  ˈeldə(r)  starszy, członek 
starszyzny

election  ɪˈlekʃn  wybory

electrical wiring  ɪˈlektrɪkl ˈwaɪərɪŋ 
 okablowanie elektryczne, instalacja

electricity supply/supplies  
ɪˌlekˈtrɪsɪti səˈplaɪ  dostawy 
elektryczności

elevated  ˈelɪveɪtɪd  uniesiony, 
podwyższony

emirate  ˈemərət  emirat

Emiratis  ˌemɪˈrɑːtiz  obywatele 
Emiratów Arabskich

empire  ˈempaɪə(r)  imperium

empowered  ɪmˈpaʊəd  o mocnej 
pozycji, mający większe znaczenie

empowerment  ɪmˈpaʊəmǝnt 
 zwiększenie pozycji/znaczenia

encouraging  ɪnˈkʌrɪdʒɪŋ 
 zachęcający

encyclopaedia  ɪnˌsaɪkləˈpiːdɪə 
 encyklopedia

enough is enough  ɪˈnʌf ɪz ɪˈnʌf 
 dość tego, koniec z tym

enterprise  ˈentəpraɪz 
 przedsięwzięcie, przedsiębiorstwo

enterprising  ˈentəpraɪzɪŋ 
 przedsiębiorczy

entertainment  ˌentəˈteɪnmənt   
rozrywka

entrepreneur  ˌɒntrəprəˈnɜː(r) 
 przedsiębiorca

environmentally con-
scious  ɪnˌvaɪərənˈmentəli ˈkɒnʃəs 

 działający ze świadomością 
ekologiczną

envoy  ˈenvoɪ  wysłannik, poseł

epicentre  ˈepɪsentə(r)  epicentrum 
(UK)

eponymously  ɪˈpɒnɪməsli  o tym 
samym (imieniu), o tej samej  
(nazwie)

equality  iˈkwɒləti  równość

equal pay  ˈiːkwəl peɪ  równe  
wynagrodzenie

equitable  ˈekwɪtəbl  równy  
(np. o prawach)

escalopes of veal  ˈeskəlɒps əv viːl 
 eskalopki cielęce

espionage  ˈespɪənɑːʒ  szpiegostwo

established  ɪˈstæblɪʃt   
o ugruntowanej pozycji

estimate  ˈestɪmət  wartość  
szacunkowa

eternal  ɪˈtɜːnl  wieczny

European Economic Area 
(EEA)  ˌjʊərəˈpɪən ˌiːkəˈnɒmɪk 
ˈeəriə ˌiː iː ˈeɪ  Europejski Obszar 
Gospodarczy (EOG)

Europhile  ˈjʊrofaɪl  wielbiciel  
Europy, UE

Eurosceptic  ˌjʊərəʊˈskeptɪk   
eurosceptyk; eurosceptyczny

EV (electric vehicle)  ˌɪ ˈviː ɪˈlektrɪk 
ˈviːɪkl  pojazd elektryczny

eventually  ɪˈventʃʊəli  ostatecznie, 
w końcu

every manner of X  ˈevri ˈmænər 
əv  X wszelkiego rodzaju, X wszelkiej 
maści

evidence  ˈevɪdəns  dowód, dowody

ex-X  eks  dawny X

excellent  ˈeksələnt  doskonały, 
świetny

excluding sth  ɪkˈskluːdɪŋ ˈsʌmθɪŋ 
 z wyłączeniem czegoś

exclusively  ɪkˈskluːsɪvli  wyłącznie

excursion  ɪkˈskɜːʃn  wycieczka

executive  ɪɡˈzekjʊtɪv  (ktoś) 
wyższego szczebla, (należący do) 
ścisłego kierownictwa
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exhilarating  ɪɡˈzɪləreɪtɪŋ 
 ekscytujący, porywający

existence  ɪɡˈzɪstəns  istnienie

existing  ɪɡˈzɪstɪŋ  istniejący

expenditure  ɪkˈspendɪtʃə(r)   
wydatki, nakłady

exploitation  eksplɔɪˈteɪʃən  wyzysk

exploration rights  ˌekspləˈreɪʃn 
raɪts  prawa do poszukiwania złoży 
mineralnych, paliw kopalnych

extent  ɪkˈstent  skala, rozmiar

extreme  ɪkˈstriːm  ekstremalny, 
skrajny

eyesight  ˈaɪsaɪt  wzrok

F
factory  ˈfæktri  fabryka

factor  ˈfæktə(r)  czynnik

fad  fæd  chwilowa moda

faeces  ˈfiːsiːz  kał

fair  feə(r)  uczciwy

fallout  ˈfɔːlaʊt  skutki (złe/
dalekosiężne czegoś, co się 
wydarzyło)

fame  feɪm  sława

familiar to sb  fəˈmɪliə(r) tə ˈsʌmbədi   
znajomy dla kogoś, znany komuś

far-fetched  ˈfɑː(r) fetʃt  naciągany, 
mało prawdopodobny

far-off  fɑː(r) ɒf  daleki (najcz. o kraju; 
tylko przed rzeczownikiem)

far-reaching  fɑː(r) ˈriːtʃɪŋ 
 dalekosiężny, dający się mocno 
odczuć (skutek czegoś)

far apart  faː(r) əˈpɑːt  daleki, oddalony

faraway  ˈfɑːrəweɪ  odległy (tylko 
przed rzeczownikiem)

far better  fɑː(r) ˈbetə(r)  o wiele lepiej

fascism  ˈfæʃɪzəm  faszyzm

fasting  ˈfɑːstɪŋ  poszczenie  
(wstrzymywanie się od jedzenia)

fatherhood  ˈfɑːðəhʊd  ojcostwo

fauna  ˈfɔːnə  fauna

façade  fəˈsɑːd  fasada, maska

feast  fiːst  uczta

feature  ˈfiːtʃə(r)  cecha, funkcja

fee  fiː  opłata

ferocious  fəˈrəʊʃəs  dziki, okrutny

Ferris wheel  ˈferəs ˈwiːl  koło  
widokowe, diabelski młyn

feuding  fjuːdɪŋ  zwaśniony

film-making  ˈfɪlˌmekɪŋ  filmowanie, 
kręcenie filmów

film buff  fɪlm bʌf  kinomaniak

financial backing  faɪˈnænʃl ˈbækɪŋ 
 wsparcie finansowe

fingerprint  ˈfɪŋɡəprɪnt  odcisk palca

fintech  ˈfɪntek  technologie  
finansowe (branża), instrumenty/
oprogramowanie finansowe

firm  fɜːm  stanowczy, solidny

first-ever  fɜːst ˈevə(r)  pierwszy na 
świecie (tylko przed rzeczownikiem)

first-hand  fɜːst ˈhænd  z pierwszej 
ręki

first-time  ˈfɜːst ˈtaɪm  taki, który 
robi coś po raz pierwszy (np. kupuje 
coś) (tylko przed rzeczownikiem)

firstly  ˈfɜːstli  po pierwsze

fisticuffs  ˈfɪstɪkʌfs  bójka na pięści 
(arch.)

fit for purpose  fɪt fə(r) ˈpɜːpəs 
 spełniający (swoje/określone) 
zadanie, nadający się

fit  fɪt  dopasowanie

fitness for sth  ˈfɪtnəs fə(r) ˈsʌmθɪŋ 
 nadawanie się do czegoś

flagship  ˈflæɡʃɪp  flagowy,  
sztandarowy (np. produkt)

flashings  ˈflæʃɪŋz  blacharka  
dachowa

flattery  ˈflætəri  schlebianie,  
pochlebstwa

flavoured with sth  ˈfleɪvəd wɪð 
ˈsʌmθɪŋ  o jakimś smaku (UK)

flavour of the month  ˈfleɪvə(r) əv 
ðə mʌnθ  krótkotrwała, tymczasowa 
moda

flexible  ˈfleksəbl  elastyczny

flood  flʌd  powódź, zalew

floor space  flɔː(r) speɪs  przestrzeń, 
metraż

foe  fəʊ  wróg, przeciwnik

folks  fǝʊlks  ludzie (US)

folk tale  fəʊk teɪl  opowieść 
ludowa, bajka

follow-up  ˈfɒləʊ ʌp  nawiązanie, 
kolejna wizyta

followed by  ˈfɒləʊd baɪ  po którym 
następuje

follower  ˈfɒləʊə(r)  fan, zwolennik

following  ˈfɒləʊɪŋ  kolejny, następny

food shortage  fuːd ˈʃɔːtɪdʒ  nie-
dobór żywności

forbidden  fəˈbɪdn  zakazany

foreign affairs  ˈfɒrən əˈfeəz  sprawy 
zagraniczne

foreign direct investment (FDI)  
ˈfɒrən dɪˈrekt ɪnˈvestmənt ˌef diː ˈaɪ 
 bezpośrednie inwestycje zagraniczne

for  fǝ(r)  jako że, albowiem (arch.)

for instance  fə(r) ˈɪnstəns   
na przykład

former  ˈfɔːmə(r)  były, dawny

formidable  ˈfɔːmɪdəbl  liczący się, 
mocny

for the benefit of sb  fə(r) ðə 
ˈbenɪfɪt əv ˈsʌmθɪŋ  z korzyścią  
dla kogoś, z pożytkiem

for the record...  fə(r) ðə ˈrekɔːd   
dla jasności, gwoli przypomnienia...

for the year to X  fə(r) ðə ˈjiə(r) tu 
 w okresie rocznym do X, w skali 
rocznej do X

fortnite (fortnight)  ˈfɔːtnaɪt  dwa 
tygodnie (pot., arch., UK)

fortress  ˈfɔːtrəs  forteca

for weeks on end  fə(r) wiːks ɒn 
end  przez wiele tygodni

fraction  ˈfrækʃn  ułamek

fragile  ˈfrædʒaɪl  delikatny, kruchy

franchise  ˈfræntʃaɪz  marka 
(i wszystkie powiązane z nią 
produkty/usługi, licencja na 
sprzedaż produktów i usług itp.)

free of charge  friː əv tʃɑːdʒ   
darmowy, za darmo
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frequently  ˈfriːkwəntli  często

frigid  ˈfrɪdʒɪd  mroźny, lodowaty

from X onwards  frəm ˈɒnwədz   
od X i później, zaczynając od X (UK)

full time  fʊl ˈtaɪm  w pełnym  
wymiarze godzin, na pełen etat  
(nie przed rzeczownikiem)

funding source  ˈfʌndɪŋ sɔːs  źródło 
finansowania/funduszy

fungus  ˈfʌŋɡəs  grzyb

funicular railway  fjuːˈnɪkjʊlə(r) 
ˈreɪlweɪ  kolej linowa

furry  ˈfɜːri  futrzasty

furthermore  ˌfɜːðəˈmɔː(r)   
co więcej, ponadto

G
game changer  ɡeɪm ˈtʃeɪndʒə(r) 
 coś, co zmienia zupełnie sytuację/
reguły gry

game developer  ɡeɪm dɪˈveləpə(r) 
 twórca gier

gap  ɡæp  luka, nisza

gatherer  ˈɡæðərə(r)  zbieracz

GDP (Gross Domestic Product)  
ˌdʒiː diː ˈpiː ɡrəʊs dəˈmestɪk ˈprɒdʌkt 
 PKB (produkt krajowy brutto)

gender equality  ˈdʒendər ɪˈkwɒlɪti 
 równość płci

generally speaking,...  ˈdʒenrəli 
ˈspiːkɪŋ  ogólnie rzecz biorąc...

generally  ˈdʒenrəli  zazwyczaj,  
na ogół

genre  ˈʒɒ̃rə  gatunek

gentle  ˈdʒentl  delikatny, łagodny

gently  ˈdʒentli  delikatnie

genuine  ˈdʒenjʊɪn  autentyczny, 
faktyczny

geriatric  ˌdʒerɪˈætrɪk  geriatryczny

germ  dʒɜːm  zarazek

glamorous  ˈɡlæmərəs  efektowny, 
prestiżowy

glorification  ˌɡlɔːrɪfɪˈkeɪʃn   
gloryfikacja, wysławianie

gondola  ˈɡɒndələ  gondola  
(część kolei gondolowej)

good for you!  ɡʊd fə(r) ju  brawo 
ty! (także ironicznie)

governance  ˈɡʌvənəns  rządy 
(czyjeś/ogólnie)

government official  ˈɡʌvənmənt 
əˈfɪʃl  urzędnik państwowy

gradually  ˈɡrædʒʊəli  stopniowo

grandeur  ˈɡrændʒə(r)  wielkość, 
wspaniałość

grand piano  ɡrænd pɪˈænəʊ   
fortepian

grand  ɡrænd  ogromny, wielki

granny  ˈɡræni  babcia

graveyard  ˈɡreɪvjɑːd  cmentarz, 
cmentarzysko (także w przen.)

grease  griːs  tłuszcz

grief  ˈɡriːf  żal, żałoba

groomed  ɡruːmd  zadbany,  
przygotowany (dla narciarzy)

grubby  ˈɡrʌbi  brudny

grub  grʌb  żarełko, żarcie (pot.)

H
habitat  ˈhæbɪtæt  siedlisko

habit  ˈhæbɪt  zwyczaj

hairpin bend  ˈheəpɪn bend  zakręt 
o 180 stopni (droga zakręcająca 
pod kątem 180 stopni) (UK)

halcyon days  ˈhælsiən deɪz  dni 
chwały, dni dawnej świetności

half-brother  hɑːf ˈbrʌðə(r)   
przyrodni brat

halfway through sth  hɑːfˈweɪ θruː 
ˈsʌmθɪŋ  w pół drogi do czegoś, 
w trakcie czegoś

handful  ˈhændfʊl  garść, kilka

handover  ˈhændəʊvə(r)   
przekazanie (np. władzy)

hard-line  hɑːd laɪn  zajmując 
nieugięte stanowisko (np. o polityku)

hardly  ˈhɑːdli  prawie wcale,  
prawie nic

hauntingly  ˈhɔːntɪŋli  niesamowicie, 
w przejmujący sposób

hawk  hɔːk  jastrząb

head on  hed ɒn  bezpośrednio

health-conscious  helθ ˈkɒnʃəs 
 dbający o zdrowie (o osobie)

hearing impairment  ˈhɪərɪŋ 
ɪmˈpeəmənt  niedosłuch

heartbeat  ˈhɑːtbiːt  tętno

heart rate  hɑːt reɪt  puls

hearty  ˈhɑːti  solidny

herb  hɜːb  zioło

Her Excellency  hər ˈeksələnsi  Jej 
Ekscelencja

heroine  ˈherəʊɪn  bohaterka

hiccup  ˈhɪkʌp  potknięcie

high-end  haɪ end  z wyższej półki

high-flying  haɪ ˈflaɪɪŋ  niezwykle 
udany, który odniósł ogromny  
sukces

high-ranking  haɪ ˈrænkɪŋ  wysoko 
postawiony, wyższej rangi

high-value  haɪ ˈvæljuː  cenny

highlight  ˈhaɪlaɪt  główna atrakcja

high roller  haɪ ˈrəʊlə(r)  rozrzutnik, 
utracjusz

highs and lows  haɪz ənd ləʊz 
 wzloty i upadki

high street  haɪ striːt  główna ulica 
(z najdroższymi sklepami)

highway  ˈhaɪweɪ  autostrada (US)

hillside  ˈhɪlsaɪd  zbocze wzgórza

holistic  həʊˈlɪstɪk  holistyczny

home-made  həʊm meɪd  domowej 
roboty

home to sth  həʊm tə ˈsʌmθɪŋ 
 (być) domem dla czegoś

honestly  ˈɒnɪstli  uczciwie, szczerze

honeytrap  ˈhʌni træp  seks  
pułapka (manipulacja, szantaż  
lub podstępne działanie, w którym 
wyciąga się od kogoś informacje,  
skłania do działania itp.  
za pośrednictwem seksu  
lub romantycznej relacji)
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hop-on, hop-off bus  hɒp ɒn hɒp ɒf 
bʌs  autobus turystyczny  
(typu hop-on, hop-off)

horseradish  ˈhɔːsrædɪʃ  chrzan

hostage  ˈhɒstɪdʒ  zakładnik

hostile  ˈhɒstaɪl  wrogi

hotline  ˈhɒtlaɪn  gorąca linia

housebound  ˈhaʊsbaʊnd  być 
zamkniętym w domu

household name  ˈhaʊshəʊld neɪm 
 doskonale znana marka/nazwa/
nazwisko

household  ˈhaʊshəʊld   
gospodarstwo domowe, dom

housing  ˈhaʊzɪŋ  mieszkania, 
branża mieszkaniowa

how’s it going?  haʊz ɪt ˈɡəʊɪŋ   
jak leci?

hubby  ˈhʌbi  mężuś, małżonek 
(pot., iron.)

hub  hʌb  centrum (np. aktywności, 
biznesu), węzeł (np. komunika-
cyjny)

human being  ˈhjuːmən ˈbiːɪŋ  istota 
ludzka

human growth hormone  ˈhjuːmən 
ɡrəʊθ ˈhɔːməʊn  ludzki hormon  
wzrostu (HGH)

human rights  ˈhjuːmən raɪts  prawa 
człowieka

human  ˈhjuːmən  ludzki

humble  ˈhʌmbl  skromny

humongous  hjuːˈmɒŋɡəs  ogromny

hunting lodge  ˈhʌntɪŋ lɒdʒ  domek 
myśliwski

hunting trail  ˈhʌntɪŋ treɪl  szlak 
łowiecki

hurdle  ˈhɜːdl  przeszkoda

hydrocarbon  ˌhaɪdrəˈkɑːbən 
 węglowodór

hypertension  ˌhaɪpəˈtenʃ n 
 nadciśnienie

hypocrisy  hɪˈpɒkrəsi  hipokryzja

I
iconic  aɪˈkɒnɪk  kultowy

identity  aɪˈdentɪti  tożsamość

I don’t know about X, but...  ˈaɪ 
dəʊnt nəʊ əˈbaʊt bʌt  nie wiem,  
czy aż X, ale...

I have to admit,...  ˈaɪ həv tu 
ədˈmɪt  muszę przyznać,...

ill-fated  ɪl ˈfeɪtɪd  feralny, niefortunny

illegal  ɪˈliːɡl  nielegalny

imagined  ɪˈmæʤɪnd  wyobrażony

immensely  ɪˈmensli  niezwykle, 
ogromnie

immense  ɪˈmens  ogromny, wielki

impact  ˈɪmpækt  wpływ (na coś)

impasse  ˈɪmpæs  impas

imperial  ɪmˈpɪərɪəl  cesarski

impetus  ˈɪmpɪtəs  bodziec, impuls

import tariffs  ˈɪmpɔːt ˈtærɪfs  cła 
importowe

imposing  ɪmˈpəʊzɪŋ  imponujący, 
robiący wrażenie

impressive  ɪmˈpresɪv  imponujący, 
robiący wrażenie

improvement  ɪmˈpruːvmənt   
ulepszenie, poprawa

in addition to sth  ɪn əˈdɪʃn tə 
ˈsʌmθɪŋ  poza czymś, oprócz czegoś

inadequate  ɪnˈædɪkwət 
 niewystarczający

inadvertently  ˌɪnədˈvɜːtəntli  niechcący

in and out of prison  ɪn ənd ˈaʊt əv 
ˈprɪzn  często odsiadujący wyroki 
w więzieniu

inappropriate  ˌɪnəˈprəʊprɪət 
 nieodpowiedni

incentive  ɪnˈsentɪv  zachęta,  
motywacja

incidence  ˈɪnsɪdəns  wystąpienie 
(czegoś)

incident  ˈɪnsɪdənt  wypadek,  
zdarzenie

income  ˈɪŋkʌm  dochód, przychód

incompatible  ˌɪnkəmˈpætəbl 
 niepasujący do siebie

in conjunction with sth  ɪn 
kənˈdʒʌŋkʃn wɪð ˈsʌmθɪŋ   
w połączeniu z czymś, w parze z

in contrast  ɪn ˈkɒntrɑːst  odwrotnie, 
przeciwnie

incorrigible  ɪnˈkɒrɪdʒəbl   
niepoprawny

increasingly  ɪnˈkriːsɪŋli  coraz 
bardziej

incredibly  ɪnˈkredəbli  niezwykle

indefinite  ɪnˈdefɪnət  nieokreślony

in demand  ɪn dɪˈmɑːnd  poszuki-
wany, pożądany

indication  ɪndɪˈkeɪʃn  wskazówka, 
oznaka

indigenous  ɪnˈdɪdʒɪnəs  rdzenny, 
tubylczy

indispensable  ˌɪndɪsˈpensəbl 
 nieodzowny, konieczny

in dividends  ɪn ˈdɪvɪdendz   
w postaci dywidend

individual taxation 
rate  ˌɪndɪˈvɪdʒʊəl tækˈseɪʃn reɪt 
 indywidualna stawka podatkowa

individual  ˌɪndɪˈvɪdʒʊəl  osoba, 
jednostka

indoors  ˌɪnˈdɔːz  w pomieszczeniu, 
w domu (a nie na zewnątrz)

inept  ɪˈnept  nieudolny

inevitably  ɪnˈevɪtəbli  nieuchronnie

infinitely  ˈɪnfɪnətli  nieskończenie

infirm  ɪnˈfɜːm  niedołężny; chory

influential  ˌɪnflʊˈenʃl  wpływowy

in focus  ɪn ˈfəʊkəs  w centrum uwagi

in for a penny, in for a pound  ɪn 
fə(r) ə ˈpeni ɪn fə(r) ə paʊnd  jak się 
powiedziało “A”, trzeba powiedzieć “B”

informed  ɪnˈfɔːmd  zorientowany, 
doinformowany

infrastructure  ˈɪnfrəstrʌktʃə(r)   
infrastruktura

initial  ɪˈnɪʃl  pierwotny, początkowy

injustice  ɪnˈʤʌstɪs  niesprawiedliwość

inmate  ˈɪnmeɪt  współwięzień

in need of sth  ɪn niːd əv ˈsʌmθɪŋ 
 potrzebujący czegoś

in next to no time  ɪn nekst tə nəʊ 
ˈtaɪm  prawie/niemal od razu

innocuous  ɪˈnɒkjuəs  niewinny, 
niegroźny
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in one’s own right  ɪn wʌnz əʊn raɪt 
 sam z siebie, sam w sobie

in particular  ɪn pəˈtɪkjʊlə(r) 
 w szczególności, konkretnie

in part  ɪn pɑːt  częściowo

in real time  ɪn rɪəl taɪm  w czasie 
rzeczywistym

in recognition of sb’s achieve-
ments  ɪn ˌrekəɡˈnɪʃn əv ˈsʌmbədɪz 
əˈtʃiːvmənts  wyrażając uznanie 
wobec czyichś osiągnięć, w uznaniu 
zasług/zdobyczy

in relation to sth  ɪn rɪˈleɪʃn tə 
ˈsʌmθɪŋ  odnośnie (do) czegoś,  
co się tyczy czegoś

insatiable  ɪnˈseɪʃəbl  nienasycony

inseparable  ɪnˈseprəbl 
 nierozłączny, nieodłączny

in some quarters  ɪn sʌm ˈkwɔːtəz 
 w pewnych kręgach

in spite of sth  ɪn spaɪt ǝv ˈsʌmθɪŋ 
 pomimo czegoś

instinct for sth  ˌɪnˈstɪŋkt fə(r) 
ˈsʌmθɪŋ  (doskonałe) wyczucie czegoś

insufficient  ˌɪnsəˈfɪʃnt 
 niewystarczający

insulin resistance  ˈɪnsjʊlɪn 
rɪˈzɪstəns  insulinooporność

insulin sensitivity  ˈɪnsjʊlɪn 
ˌsensəˈtɪvɪti  wrażliwość na insulinę

intellectual  ˌɪntəˈlektʃʊəl   
intelektualista

intelligence  ɪnˈtelɪdʒəns  wywiad

interconnectivity  ˌɪntəkəˈnektɪvɪti 
 wzajemne połączenia

interest charges  ˈɪntrəst ˈtʃɑːdʒɪz 
 kwoty odsetek (do zapłacenia)

intermittent  ˌɪntəˈmɪtənt   
przerywany; okresowy, sporadyczny

in terms of sth  ɪn tɜːmz əv ˈsʌmθɪŋ 
 pod względem czegoś, jeśli chodzi 
o coś

internal security  ɪnˈtɜːnl sɪˈkjʊərɪti 
 bezpieczeństwo wewnętrzne

internal  ɪnˈtɜːnl  wewnętrzny

internet café  ˈɪntənet ˈkæfeɪ  kafejka  
internetowa

Internet of Things (IoT)  ˈɪntənet əv 
ˈθɪŋz ˌaɪ əʊ ˈtiː  Internet rzeczy  
(internet i usługi, z których 
korzystają i do których mają dostęp 
wyłącznie przedmioty, takie jak 
smartfony, lodówki, sieci energety-
czne itp.)

interpreter  ɪnˈtɜːprɪtə(r)  tłumacz

interrogation  ɪnˌterəˈɡeɪʃn 
 przesłuchanie

intervention  ˌɪntəˈvenʃn  interwencja, 
 interweniowanie, wtrącanie się

interview  ˈɪntəvjuː  rozmowa  
o pracę, wywiad

in the aftermath  ɪn ði ˈɑːftəmæθ   
w wyniku (czegoś)

in the blink of an eye  ɪn ðə blɪnk 
əv ən aɪ  w mgnieniu oka

in the event of sth  ɪn ði ɪˈvent əv 
ˈsʌmθɪŋ  w przypadku czegoś 

in the middle of nowhere  ɪn ðə 
ˈmɪdl əv ˈnəʊweə(r)  na odludziu,  
na kompletnym pustkowiu

in the not too distant future  ɪn ðə 
nɒt tuː ˈdɪstənt ˈfjuːtʃə(r)  w niezbyt 
odległej przyszłości

in the region of X  ɪn ðə ˈriːdʒən əv 
 w okolicach X, około X  
(np. o kwocie)

in the short term  ɪn ðə ʃɔːt tɜːm   
na krótką metę

in time  ɪn ˈtaɪm  na czas

intrepid  ɪnˈtrepɪd  odważny

intrigue  ɪnˈtriːɡ  intryga

in tune with sth  ɪn tjuːn wɪð 
ˈsʌmθɪŋ  dobrze zgrany z czymś, 
działający zgodnie z czymś

in turn  ɪn tɜːn  z kolei

invader  ɪnˈveɪdə(r)  najeźdźca

invitational  ˌɪnvəˈteɪʃənəl   
impreza zamknięta, impreza tylko 
ze wstępem dla zaproszonych gości

involvement  ɪnˈvɒlvmənt 
 zaangażowanie

in X alone  ɪn əˈləʊn  tylko w X, 
w samym X

isolated  ˈaɪsəleɪtɪd  odizolowany

isolation  ˌaɪsəˈleɪʃn  izolacja

Italianate  ɪˈtæljəneɪt  w stylu włoskim

I think I speak for all of us...  ˈaɪ 
ˈθɪŋk ˈaɪ spiːk fə(r) ɔːl əv as  chyba 
wszyscy uważamy, że...

it would be a shame to do sth...  ɪt 
wʊd bi ə ʃeɪm tə du ˈsʌmθɪŋ  byłoby 
szkoda coś zrobić...

I’d like to take this opportunity to...  
aɪd ˈlaɪk tə teɪk ðɪs ˌɒpəˈtjuːnɪti tuː 
 chcę skorzystać z tej okazji, aby...

I’m on it!  aɪm ɒn ɪt  już działam!

J
jaundiced  ˈdʒɔːndɪst  pełen żółci, 
zjadliwy

jet  dʒet  odrzutowiec

journey  ˈdʒɜːni  podróż

just a matter of time  dʒəst ə ˈmætə(r)  
əv ˈtaɪm  tylko kwestia czasu

just desserts  dʒəst dɪˈzɜːts  to, co 
się komuś należało, zasłużona kara

justly  ˈdʒʌstli  słusznie, sprawiedliwie

K
Kazakh  ˈkæzæk  Kazach, kazachski

keen to do sth  kiːn tə du ˈsʌmθɪŋ 
 chętny, skłonny do zrobienia czegoś

keypad  ˈkiːpæd  klawiatura  
(np. telefonu)

kind of X  kaɪnd əv  w pewnym 
stopniu X, dość X (pot., slang.)

knighthood  ˈnaɪthʊd  tytuł szlachecki

knock-down  nɒk daʊn  bardzo niski 
(o cenie) (tylko przed rzeczownikiem)

knowingly  ˈnəʊɪŋli  świadomie, 
z pełną premedytacją

kosher  ˈkəʊʃə(r)  w porządku,  
uczciwy (pot.)

L
lab (laboratory)  læb ləˈbɒrətri 
 laboratorium

Labour  ˈleɪbə(r)  lejburzyści, Partia 
Pracy (UK)
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labyrinth  ˈlæbərɪnθ  labirynt

lack of respect  læk ǝv rɪˈspekt 
 brak szacunku

laden with sth  ˈleɪdn wɪð ˈsʌmθɪŋ 
 obładowany czymś, pełen czegoś

LAN (local area network)  læn 
ˈləʊkl ˈeəriə ˈnetwɜːk  sieć lokalna 
LAN

landlocked  ˈlændlɒkt  pozbawiony 
dostępu do morza

land mass  lænd mæs  masa 
lądowa, ląd

landscape  ˈlændskeɪp  krajobraz, 
pejzaż

large print  lɑːdʒ prɪnt  duży druk, 
duża czcionka

last-mile delivery  lɑːst maɪl dɪˈlɪvəri 
 etap dostawy „ostatniej mili”  
(najtrudniejszy etap logistyczny)

latecomer  ˈleɪtkʌmə(r)  spóźnialski; 
ktoś, kto przychodzi późno

lay-offs  ˈleɪ ɒfs  masowe zwolnienia

Lazarus  ˈlæzərəs  Łazarz

leader board  ˈliːdə(r) bɔːd  ranking, 
tablica wyników

leadership  ˈliːdəʃɪp  przywództwo

leading role  ˈliːdɪŋ rəʊl  główna rola

lecture  ˈlektʃə(r)  wykład

legacy  ˈleɡəsi  spuścizna

legitimate  lɪˈdʒɪtɪmət  legalny

leg  leg  etap (podróży)

Lent  lent  Wielki Post

let the good times roll!  let ðə ɡʊd 
ˈtaɪmz rəʊl  niech żyje bal!, bawmy 
się!

liberation  ˌlɪbəˈreɪʃn  wyzwolenie

life-sized  laɪf saɪzd  pełnorozmiarowy,  
rozmiarów naturalnych

life cycle  laɪf ˈsaɪkl  cykl życia

life expectancy  laɪf ɪkˈspektənsi 
 (średnia) długość życia

life goes on  laɪf ɡəʊz ɒn  życie 
toczy się dalej

lifelike  ˈlaɪflaɪk  jak prawdziwy,  
realistyczny

lifeline  ˈlaɪflaɪn  koło ratunkowe, 
ostatnia deska ratunku

life savings  laɪf ˈseɪvɪŋz 
 oszczędności całego życia

lift  lɪft  winda (UK)

lighthouse  ˈlaɪthaʊs  latarnia morska

likelihood  ˈlaɪklɪhʊd  szanse, 
prawdopodobieństwo

likewise  ˈlaɪkwaɪz  podobnie, 
w podobny sposób

literally  ˈlɪtərəli  dosłownie

live audiences  laɪv ˈɔːdiənsɪz   
widownia, żywy odbiorca

living nightmare  ˈlɪvɪŋ ˈnaɪtmeə(r) 
 prawdziwy koszmar, koszmar  
na jawie

loan  ləʊn  pożyczka, kredyt

local authorities  ˈləʊkl ɔːˈθɒrətiz 
 władze lokalne

local council  ˈləʊkl ˈkaʊnsl  rada 
gminy

lockdown  ˈlɑːkˌdaʊn  zamknięcie 
(np. kogoś gdzieś, przykładowo  
na kwarantannę)

lockdown  ˈlɒkdaʊn  lockdown; 
kwarantanna

logging  ˈlɒɡɪŋ  wyrąb (lasu)

lolly  ˈlɒli  forsa, pieniądze  
(arch., UK)

loneliness  ˈləʊnlɪnəs  samotność

long-running  lɒŋ ˈrʌnɪŋ 
 długotrwały, istniejący od lat  
(tylko przed rzeczownikiem)

long-term  lɒŋ tɜːm  na dłuższą 
metę, długofalowy (tylko  
przed rzeczownikiem)

longevity  lɒnˈdʒevəti  długowieczność

looking glass  ˈlʊkɪŋ ˈɡlɑːs  lupa, 
szkło powiększające

loo  luː  kibel (pot.)

losses  ˈlɒsɪz  straty

loveable  ˈlʌvəbl  kochany

low-key  ləʊ kiː  dyskretny, skromny

lucrative  ˈluːkrətɪv  lukratywny

luminosity  ˌluːmɪˈnɒsəti  jasność, 
jaskrawość

luxury  ˈlʌkʃəri  luksusowy

M
machete  məˈʃeti  maczeta

mad stats  mæd ˈstæts  szalone 
osiągi, wystrzałowe wyniki (pot.)

main course  meɪn kɔːs  danie główne

mainly  ˈmeɪnli  głównie

majestic  məˈdʒestɪk  majestatyczny

majority  məˈdʒɒrɪti  większość

makes sense!  ˈmeɪks sens  ma sens!

male-dominated  meɪl ˈdɒmɪneɪtɪd 
 zdominowany przez mężczyzn

manageable  ˈmænɪdʒəbl   
wykonalny, realny

many an X  ˈmeni ən  wielu/wiele X 
(arch., form.)

mapping  ˈmæpɪŋ  mapowanie

margraviate  ˈmɑːɡrəveɪt  marchia, 
margrabiostwo

maritime  ˈmærɪtaɪm  morski

market for sth  ˈmɑːkɪt fə(r) 
ˈsʌmθɪŋ  rynek dla czegoś, rynek 
(zbytu) czegoś

market share  ˈmɑːkɪt ʃeə(r)  dola 
rynkowa, udział w rynku

martial arts  ˈmɑːʃl ɑːts  sztuki walki

mashed potatoes  mæʃt pəˈteɪtəʊz 
 puree ziemniaczane, tłuczone  
ziemniaki

massive  ˈmæsɪv  ogromny

maternity leave  məˈtɜːnɪti liːv   
urlop macierzyński

meandering  miˈændə(r)ɪŋ  wijący 
się, kręty

measure  ˈmeʒə(r)  krok, działanie

medical journal  ˈmedɪkl ˈdʒɜːnl 
 czasopismo medyczne

medication  ˌmedɪˈkeɪʃn  lek

medicinal plant  mɪˈdɪsnəl plɑːnt 
 roślina lecznicza

medieval  ˌmedɪˈiːvl 
 średniowieczny

member of parliament (MP)  
ˈmembə(r) əv ˈpɑːləmənt ˌem ˈpiː 
 poseł
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member of the public  ˈmembə(r) 
əv ðə ˈpʌblɪk  obywatel, zwykły 
człowiek

memoir  ˈmemwɑː(r)  pamiętniki, 
wspomnienia (np. autobiografia)

menswear  ˈmenzweə(r)  odzież 
męska

merchandise  ˈmɜːtʃəndaɪs   
produkty, produkcja

merchant  ˈmɜːtʃənt  handlarz,  
kupiec

merciless  ˈmɜːsɪlɪs  bezlitosny

merely  ˈmɪəli  ledwie, tylko

mere  mɪə(r)  tylko, jedynie

messy  ˈmesi  brudny, nieprzyjemny

metaphorically  ˌmetəˈfɒrɪkli   
metaforycznie

metaphor  ˈmetəfə(r)  metafora

mic  ˈmaɪk  mikrofon (pot.)

mid-season  ˈmɪd ˈsiːzən 
 odbywający się w połowie sezonu

middle-class  mɪdl klɑːs  należący 
do średniej klasy (tylko  
przed rzeczownikiem)

Middle East  ˈmɪdl iːst  Bliski Wschód

milestone  ˈmaɪlstəʊn  kamień milowy

mindset  ˈmaɪndset  nastawienie, 
sposób myślenia

miner  ˈmaɪnə(r)  górnik

miraculously  mɪˈrækjʊləsli   
w cudowny sposób

miscarriage  ˌmɪsˈkærɪdʒ  poronienie

misinformation  ˌmɪsɪnfəˈmeɪʃn 
 dezinformacja

missionary school  ˈmɪʃənri skuːl 
 szkoła misjonarska

mist  mɪst  mgła

mixed fortunes  mɪkst ˈfɔːtʃuːnz 
 zmienne losy

mobilisation  ˌməʊbɪlaɪˈzeɪʃn   
mobilizacja

mobility  məʊˈbɪləti  zdolność  
poruszania się

moderate  ˈmɒdərət  umiarkowany

modern  ˈmɒdn  nowoczesny

modest  ˈmɒdɪst  skromny

modus operandi  ˌməʊdəs 
ˌɒpəˈrændiː  sposób postępowania

monastery  ˈmɒnəstri  klasztor

money laundering  ˈmʌni ˈlɔːndərɪŋ 
 pranie (brudnych) pieniędzy

moneymaker  ˈmʌni ˈmeɪkə(r)  złoty 
interes, przebój rynkowy

monk  mʌŋk  mnich

morality tale  məˈrælɪti teɪl   
opowiastka z morałem, 
przypowieść

more accurately  mɔː(r) ˈækjərətli 
 bardziej precyzyjnie, dokładniej 
rzecz biorąc

moreover  mɔːˈrəʊvə(r)  co więcej

mortgage  ˈmɔːɡɪdʒ  hipoteka

most notably  məʊst ˈnəʊtəbli 
 a zwłaszcza, a w szczególności

motion sickness  ˈməʊʃn ˈsɪknəs 
 choroba lokomocyjna

motorway  ˈməʊtəweɪ  autostrada 
(UK)

mountainous  ˈmaʊntənəs  górzysty

much-needed  mʌtʃ ˈniːdɪd  pożądany, 
poszukiwany; bardzo potrzebny  
(tylko przed rzeczownikiem)

much ballyhooed  ˈmʌtʃ ˌbæliˈhuːd 
 wokół którego jest dużo zamiesza-
nia/szumu (pot., US)

mud-slinging  mʌd ˈslɪŋɪŋ   
obrzucanie (się/kogoś) błotem

mundane  mʌnˈdeɪn  prozaiczny, 
przyziemny

murder  ˈmɜːdə(r)  morderstwo

muscle gain  ˈmʌsl ɡeɪn  przyrost 
masy mięśniowej

musician  mjuːˈzɪʃn  muzyk

music video  ˈmjuːzɪk ˈvɪdɪəʊ   
teledysk

must-see  mʌst siː  pozycja 
obowiązkowa, coś, co koniecznie 
trzeba zobaczyć

myriad  ˈmɪriəd  niezliczona ilość

N
namely  ˈneɪmli  (a) mianowicie

narrowly  ˈnærəʊli  o włos 

native  ˈneɪtɪv  mieszkaniec 
(jakiegoś miejsca/regionu),  
urodzony (gdzieś)

natural habitat  ˈnætʃrəl ˈhæbɪtæt 
 środowisko naturalne

nearby  ˈnɪəbaɪ  pobliski

neat  niːt  niezły, sprytny

necessity  nəˈsesəti  konieczność

neighbourhood  ˈneɪbəhʊd  pobliże, 
okolica (UK)

neighbour  ˈneɪbə(r)  sąsiad (UK)

nestled somewhere  ˈnesld 
ˈsʌmweə(r)  umiejscowiony gdzieś, 
mieszczący się w

net worth  net wɜːθ  majątek netto

neutrality  njuːˈtrælɪti  neutralność

nevertheless  ˌnevəðəˈles  niemniej 
jednak, a jednak

newcomer  ˈnjuːkʌmə(r)  nowo 
przybyły, debiutant

new kid on the block  njuː kɪd ɒn 
ðə ˈblɒk  nowy gracz na rynku

New Year Honours list  njuː ˈjiə(r) 
ˈɒnəz lɪst  noworoczna lista  
odznaczonych (UK)

New Yorker  njuː ˈjɔːkə(r)   
nowojorczyk (mieszkaniec miasta)

niche  nɪtʃ  nisza, niszowy

nickel  ˈnɪkl  nikiel

nickname  ˈnɪkneɪm  przezwisko

nightmare  ˈnaɪtmeə(r)  koszmar

nom de plume  ˈnɑːm di pluːm 
 pseudonim artystyczny (pisarza, 
poety)

nominal  ˈnɒmɪnl  symboliczny

non-consecutive  nɒn kənˈsekjʊtɪv 
 nie pod rząd

non-taxable  ˌnɒn ˈtæksəbəl 
 nieobjęty podatkiem, 
niepodlegający opodatkowaniu

none more so than X  nʌn mɔː(r) 
ˈsəʊ ðən  żaden w większym 
stopniu, niż X, X w największym 
stopniu

nonetheless  ˌnʌnðəˈles  mimo 
wszystko
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noose  nuːs  pętla (na szyję, stryczek)

nostalgia trip  nɒˈstældʒə trɪp 
 podróż nostalgiczna

no such luck!  nəʊ sʌtʃ lʌk  nie ma 
tak dobrze!, niestety!

notable  ˈnəʊtəbl  godny uwagi

notary  ˈnəʊtəri  notariusz

nothing short of X  ˈnʌθɪŋ ʃɔːt əv   
po prostu X, tylko X

notorious  nəʊˈtɔːrɪəs  niesławny

not surprisingly  nɒt səˈpraɪzɪŋli  jak 
można się (było) spodziewać

not to mention...  nɒt tə ˈmenʃn 
 że już nie wspomnę o..., nie 
wspominając o...

not to take sth lying down  nɒt 
tə teɪk ˈsʌmθɪŋ ˈlaɪɪŋ daʊn  nie 
poddać się (czemuś) bez walki,  
nie zaakceptować czegoś ot tak

novel  ˈnɒvl  powieść

now defunct  naʊ dɪˈfʌŋkt  obecnie 
nieczynny, już zamknięty

no wonder...  nəʊ ˈwʌndə(r)  nic 
dziwnego...

number plate  ˈnʌmbə(r) pleɪt   
numery rejestracyjne

numerous  ˈnjuːmərəs  liczny

nursery slope  ˈnɜːsəri sləʊp  ośla 
łączka (łagodny stok narciarski  
dla początkujących narciarzy)

nurturing  ˈnɜːtʃərɪŋ  wspierający, 
opiekuńczy

née  neɪ  z domu (o nazwisku 
panieńskim)

O
objective  əbˈdʒektɪv  cel

Official Secrets Act  əˈfɪʃl ˈsiːkrɪts  
ækt  ustawa o tajemnicy państwowej

oil concession  ɔɪl kənˈseʃn   
koncesja na wydobycie ropy

Olympic Committee  əˈlɪmpɪk 
kəˈmɪti  Komitet Olimpijski

OMG (oh my God!)  ˌəʊ em ˈdʒiː 
əʊ maɪ ɡɒd  o rany!, o mój Boże! 
(w mediach społecznościowych)

omnipresent  ˌɒmnɪˈpreznt 
 wszechobecny

on/off the back of sth  ɒn ɒf ðə 
ˈbæk əv ˈsʌmθɪŋ  tuż po czymś/ 
w wyniku czegoś (pot.)

on account of sth  ɒn əˈkaʊnt əv 
ˈsʌmθɪŋ  z powodu czegoś,  
przez coś

on a daily basis  ɒn ə ˈdeɪli ˈbeɪsɪs 
 na co dzień

on a huge scale  ɒn ə hjuːdʒ skeɪl 
 na ogromną skalę

on an industrial scale  ɒn ən 
ɪnˈdʌstrɪəl skeɪl  na skalę przemysłową

on arrival  ɒn əˈraɪvl  po przybyciu

on a whim  ɒn ə wɪm  pod 
wpływem kaprysu/impulsu

once  wʌns  niegdyś, kiedyś 

one-to-one  wʌn tə wʌn  jeden  
na jednego, osobisty (UK)

one man’s loss is another (man’s) 
gain  wʌn mænz lɒs ɪz əˈnʌðə(r) 
mænz ɡeɪn  gdy jeden traci, drugi 
się bogaci

one of these days...  wʌn əv ðiːz 
deɪz  któregoś dnia/razu...

one way or another  wʌn weɪ ɔː(r) 
əˈnʌðə(r)  tak czy inaczej,  
w ten czy inny sposób

online viewership  ˈɒnˌlaɪn ˈvjuːərˌʃɪp 
 widzowie/widownia online

on offer  ɒn ˈɒfə(r)  w ofercie

on sb’s trail  ɒn ˈsʌmbədiz treɪl 
 czyimś śladem

onset  ˈɒnset  początek  
(schorzenia), wystąpienie

on the domestic front  ɒn ðə 
dəˈmestɪk frʌnt  w domu, w kraju

on the face of sth  ɒn ðə feɪs əv 
ˈsʌmθɪŋ  na pierwszy rzut oka,  
jak się wydaje

on the pretext of sth  ɒn ðə 
ˈpriːtekst əv ˈsʌmθɪŋ  pod jakimś 
pretekstem

openly  ˈəʊpənli  otwarcie

openness to sth  ˈəʊpənnəs tə 
ˈsʌmθɪŋ  otwartość na coś

opposite  ˈɒpəzɪt  przeciwny

opposition to sth  ˌɒpəˈzɪʃn tə 
ˈsʌmθɪŋ  sprzeciw wobec czegoś, 
oponowanie przeciwko czemuś

opulent  ˈɒpjələnt  wystawny,  
wykwintny

orally  ˈɔːrəli  ustnie

oration  ɔːˈreɪʃn  oracja

ornate  ɔːˈneɪt  ozdobny

outdated  ˌaʊtˈdeɪtɪd  przestarzały

out of the blue  aʊt əv ðə bluː   
ni z tego, ni z owego

out of the limelight  aʊt əv ðə 
ˈlaɪmlaɪt  poza światłem jupiterów, 
poza centrum uwagi

out of the question  ˈaʊt əv ðə 
ˈkwestʃən  nie ma mowy,  
wykluczone

out on the street  ˈaʊt ɒn ðə striːt 
 na ulicę (np. trafić)

outrage  ˈaʊtreɪdʒ  oburzenie

outsider  ˌaʊtˈsaɪdə(r)  outsider; 
osoba z zewnątrz

overall  ˌəʊvəˈrɔːl  ogółem, łącznie

overseas  ˌəʊvəˈsiːz  zagraniczny

overview  ˈəʊvəvjuː  przegląd

packed with sth  pækt wɪð ˈsʌmθɪŋ 
 pełny czegoś

P
pallet  ˈpælɪt  paleta

panacea  ˌpænəˈsɪə  panaceum,  
lek na wszystko

parasitic  ˌpærəˈsɪtɪk  pasożytniczy 

parking lot  ˈpɑːkɪŋ lɒt  parking (US)

parlance  ˈpɑːləns  żargon, język 
(np. danej branży)

participant  pɑːˈtɪsɪpənt  uczestnik

particularly  pəˈtɪkjələli   
w szczególności

part of the mix  pɑːt əv ðə mɪks 
 część puli, jedna z opcji/możliwości; 
element składowy (czegoś)

part of the package  pɑːt əv ðə 
ˈpækɪdʒ  element zestawu, część 
tego, co jest oferowane
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passage  ˈpæsɪdʒ  przejście

passively  ˈpæsɪvli  pasywnie

password  ˈpɑːswɜːd  hasło

past  pɑːst  przeszły, dawny

pastry  ˈpeɪstri  ciastko

paternity leave  pəˈtɜːnɪti liːv  urlop 
ojcowski

patient records  ˈpeɪʃnt ˈrekɔːdz 
 dane chorych/pacjentów, historie 
choroby

patient  ˈpeɪʃnt  pacjent

payment in kind   kaɪnd ˈpeɪmənt 
 zapłata w naturze

peninsula  pəˈnɪnsjʊlə  półwysep

perennially  pəˈrenɪəli  wiecznie, 
ciągle

permanent  ˈpɜːmənənt  stały

perpetrator  ˈpɜːpɪtreɪtə 
 przestępca, sprawca

perpetual  pəˈpetʃʊəl  wieczny, 
odwieczny

personal grooming  ˈpɜːsənl 
ˈɡruːmɪŋ  higiena osobista

personalised  ˈpɜːsənəlaɪzd   
spersonalizowany, indywidualny

petition  pɪˈtɪʃn  petycja

phase  feɪz  etap, faza

physical manifestation  ˈfɪzɪkl 
ˌmænɪfeˈsteɪʃn  fizyczny objaw,  
fizyczna obecność (czegoś)

picturesque  ˌpɪktʃəˈresk  malowniczy

piece by piece  piːs baɪ piːs  kawałek 
za kawałkiem, krok po kroku

pile  paɪl  stos

pilgrimage  ˈpɪlɡrɪmɪdʒ  pielgrzymka

PIN code (personal identifica-
tion number)  pɪn kəʊd ˈpɜːsənl 
aɪˌdentɪfɪˈkeɪʃn ˈnʌmbə(r)  kod PIN

pipeline  ˈpaɪplaɪn  rurociąg

place of interest  pleɪs əv ˈɪntrəst 
 ciekawe miejsce, miejsce warte 
zobaczenia

plot  plɒt  fabuła

point-based  pɔɪnt beɪst  oparty  
na punktach (system)

point of view  pɔɪnt əv vjuː  punkt 
widzenia

poisonous  ˈpɔɪzənəs  trujący

poleaxing blow  ˈpəʊlæksɪŋ bləʊ 
 druzgocący cios, ostateczny cios

pole of inaccessibility  pəʊl əv 
ˌɪnækˌsesəˈbɪlɪti  nieosiągalny 
punkt; biegun względnej 
niedostępności

policymaker  ˈpɒləsimeɪkə(r)   
decydent

pooch  puːtʃ  piesek

poo  ˈpuː  kupka (pot., dziec.)

posting  ˈpəʊstɪŋ  przydział  
(np. zawodowy w innym regionie, 
państwie)

potentially  pəʊˈtenʃəli   
potencjalnie, możliwie

poverty  ˈpɒvəti  ubóstwo

power grab  ˈpaʊə(r) ɡræb 
 zawłaszczanie władzy, próba 
przejęcia władzy

powerless  ˈpaʊəlɪs  bezsilny

power plant  ˈpaʊə(r) plɑːnt   
elektrownia

precisely  prɪˈsaɪsli  dokładnie

predicted  prɪˈdɪktɪd  przewidywany

preferential treatment  ˌprefəˈrenʃl 
ˈtriːtmənt  traktowanie preferencyjne

premier  ˈpremɪə(r)  największy,  
najlepszy (tylko przed rzeczownikiem)

preparatory school  prɪˈpærətri 
skuːl  prywatne liceum (US)

prequel  ˈpriːkwəl  prequel (film  
lub książka opisująca wydarzenia, 
które mają miejsce chronologicznie 
przed wydarzeniami z innego filmu 
lub książki)

preserved  prɪˈzɜːvd  zachowany, 
zakonserwowany

press release  pres rɪˈliːs  komunikat 
prasowy

prestigious  preˈstɪdʒəs  prestiżowy

preventive  prɪˈventɪv   
profilaktyczny, zapobiegawczy

pricy  ˈpraɪsi  drogi

pride of place  praɪd əv ˈpleɪs   
zaszczytne miejsce,  

wyeksponowane miejsce  
(np. na coś najlepszego;  
pot. o czymś, co zasługuje  
na miano najlepszego  
przedmiotu, rzeczy, osoby itp.)

primarily  ˈpraɪmərəli  przeważnie, 
głównie

prime minister  praɪm ˈmɪnɪstə(r) 
 premier

prime  praɪm  najlepszy,  
najkorzystniejszy

principality  ˌprɪnsɪˈpælɪti  księstwo

principle  ˈprɪnsəpl  reguła, zasada

prior  ˈpraɪə(r)  wcześniejszy, 
poprzedni

privately chartered  ˈpraɪvətli 
ˈtʃɑːtəd  wyczarterowany dla osoby 
prywatnej

privilege  ˈprɪvəlɪdʒ  przywilej

prize pool  praɪz puːl  pula nagród

prize  praɪz  nagroda

procurement  prəˈkjʊəmənt   
nabytek, zakup

professional  prəˈfeʃənl   
profesjonalista

profligate spending  ˈprɒflɪɡət 
ˈspendɪŋ  rozrzutność, niezaradne 
gospodarowanie pieniędzmi

progressive  prəˈɡresɪv  postępowy

proof  pruːf  dowód

property developer  ˈprɒpəti 
dɪˈveləpə(r)  deweloper

property development  ˈprɒpəti 
dɪˈveləpmənt  działalność  
deweloperska

property  ˈprɒpəti  nieruchomość

prophetic  prəˈfetɪk  proroczy

proponent  prəˈpəʊnənt  orędownik 
(za czymś), zwolennik

proprietor  prəˈpraɪətə(r)  właściciel 
(sklepu, małego zakładu)

pseudonym  ˈsjuːdənɪm  pseudonim

public facilities  ˈpʌblɪk fəˈsɪlɪtɪz 
 obiekty użyteczności publicznej

publicly traded  ˈpʌblɪkli ˈtreɪdɪd 
 notowany na giełdzie (o spółce, 
o jej akcjach)
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public school  ˈpʌblɪk skuːl  szkoła 
publiczna

public transport  ˈpʌblɪk ˈtrænspɔːt 
 transport publiczny

publishing deal  ˈpʌblɪʃɪŋ diːl 
 kontrakt wydawniczy, kontrakt 
z wydawcą

pump  pʌmp  pompa

pup  pʌp  psiak (pot.)

purchase  ˈpɜːtʃəs  nabytek, zakup

purloined  pɜːˈlɔɪnd  skradziony, 
podwędzony

purpose-made  ˌpəːpəs ˈmeɪd 
 specjalnie zaprojektowany  
(pod kątem czegoś, w jakimś celu) 
(UK)

Q
Quaker  ˈkweɪkə(r)  kwakier

quality of life  ˈkwɒlɪti əv laɪf   
jakość życia

quantity  ˈkwɒntɪti  ilość

question mark  ˈkwestʃən mɑːk   
pytajnik, znak zapytania

quest  kwest  poszukiwania (czegoś)

R
radically  ˈrædɪkli  radykalnie

rainforest  ˈreɪnfɒrɪst  las deszczowy

rainwater  ˈreɪnwɔːtə(r)  deszczówka

ratio of X to Y  ˈreɪʃɪəʊ əv tuː   
proporcja X do Y, stosunek X do Y

reach  riːtʃ  zasięg

reactive  riˈæktɪv  reaktywny, bierny

real-life  rɪəl laɪf  prawdziwy,  
rzeczywisty (tylko  
przed rzeczownikiem)

real-time  rɪəl taɪm  w czasie  
rzeczywistym (np. aktualizowany) 
(tylko przed rzeczownikiem)

real estate  rɪəl ɪˈsteɪt 
 nieruchomość, nieruchomości

recipe  ˈresəpi  przepis

recognised  ˈrekəɡnaɪzd   
rozpoznawalny

recognition software  ˌrekəɡˈnɪʃn 
ˈsɒftweə(r)  oprogramowanie 
rozpoznające (mowę, pismo itp.)

record-keeping  ˈrekɔːd ˈkiːpɪŋ  ewi-
dencja wyników

recorded  rɪˈkɔːdɪd  nagrany, 
odnotowany

recreational space  ˌrekrɪˈeɪʃnəl 
speɪs  przestrzeń do rekreacji

recycling bin  ˌriːˈsaɪklɪŋ bɪn  kosz 
na śmieci (do recyklingu)

redundant  rɪˈdʌndənt  zbędny

reference to sth  ˈrefrəns tə 
ˈsʌmθɪŋ  odniesienie do czegoś, 
odwołanie

referendum  ˌrefəˈrendəm   
referendum

regarding sth  rɪˈɡɑːdɪŋ ˈsʌmθɪŋ 
 odnośnie (do) czegoś

regime  reɪˈʒiːm  reżim

reincarnation  ˌriːɪnkɑːˈneɪʃn   
reinkarnacja, kolejna/nowa odsłona

related to sth  rɪˈleɪtɪd tə ˈsʌmθɪŋ 
 związany z czymś

relatively  ˈrelətɪvli  stosunkowo, 
względnie

relative  ˈrelətɪv  krewny

relaxation  ˌriːlækˈseɪʃn  odpoczynek, 
relaks

relevant  ˈreləvənt  odpowiedni, 
właściwy

reliance on sth  rɪˈlaɪəns ɒn 
ˈsʌmθɪŋ  poleganie na czymś

reluctantly  rɪˈlʌktəntli  z oporami, 
niechętnie

remarkable  rɪˈmɑːkəbl  niezwykły

reminder  rɪˈmaɪndə(r)   
przypomnienie

remodelling  riːˈmɒdəlɪŋ   
przebudowa; przemeblowanie

remotely  rɪˈməʊtli  zdalnie,  
na odległość

renaissance  rɪˈneɪsns  odrodzenie, 
ponowne narodzenie

renowned for sth  rɪˈnaʊnd fə(r) 
ˈsʌmθɪŋ  znany z czegoś

renowned  rɪˈnaʊnd  słynny, znany

repatriation  ˌriːpætrɪˈeɪʃn   
repatriacja

repayment  rɪˈpeɪmənt  spłata 
(zadłużenia)

representation  ˌreprɪzenˈteɪʃn 
 reprezentowanie (kogoś  
w parlamencie, rządzie itp.)

reproductive rights  ˌriːprəˈdʌktɪv 
raɪts  prawa reprodukcyjne

research facility  ˈrɪsɜːtʃ fəˈsɪlɪti 
 ośrodek badawczy

research  rɪˈsɜːtʃ  badanie, badania

reserves  rɪˈzɜːvz  rezerwy, zasoby

residency  ˈrezɪdənsi  rezydencja 
(np. podatkowa)

residential home  ˌrezɪˈdenʃl həʊm 
 dom opieki, dom spokojnej starości

resident  ˈrezɪdənt  mieszkaniec

residue  ˈrezɪdjuː  osad

resolvable  rɪˈzɒlvəbl  dający się 
rozwiązać, rozwiązywalny

resort  rɪˈzɔːt  kurort wypoczynkowy

respected  rɪˈspektɪd  szanowany

respectfully  rɪˈspektfəli   
z szacunkiem

respective  rɪˈspektɪv  odpowiedni

responsive  rɪˈspɒnsɪv  szybko 
reagujący (na działanie gracza), 
zmieniający się (pod wpływem 
gracza)

retailer  ˈriːteɪlə(r)  sprzedawca  
detaliczny, detalista

retail  ˈriːteɪl  detal (handel)

retiree  rɪˌtaɪəˈriː  emeryt

retirement  rɪˈtaɪəmənt  emerytura

return on investment (ROI)  rɪˈtɜːn 
ɒn ɪnˈvestmənt ˌɑː(r) əʊ ˈaɪ  zwrot 
z inwestycji

revelation  ˌrevəˈleɪʃn  objawienie, 
ujawnienie (tajemnicy, sekretu, 
czegoś ważnego itp.)

revenue  ˈrevənjuː  przychody, wpływy

rhythm  ˈrɪðəm  rytm

ridiculous  rɪˈdɪkjʊləs  niedorzeczny

risk assessment  rɪsk əˈsesmənt 
 analiza ryzyka
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risk factor  rɪsk ˈfæktə(r)  czynnik 
ryzyka

robust  rəʊˈbʌst  mocny, silny

romance  rəʊˈmæns  romantyczny

roof tile  ruːf taɪl  dachówka

rooted in sth  ˈruːtɪd ɪn ˈsʌmθɪŋ 
 zakorzeniony w czymś, osadzony 
w czymś

roots  ruːts  korzenie

rotation  rəʊˈteɪʃn  rotacja

rouble  ˈruːbl  rubel (UK)

route  ruːt  droga, trasa

row upon row of X  raʊ əˈpɒn raʊ 
əv  całe rzędy X (wiele X ułożonych/
ustawionych w rzędy)

royalties  ˈrɔɪəltiz  tantiemy

rubbish  ˈrʌbɪʃ  śmieci, nonsens

rudimentary  ˌruːdɪˈmentri   
podstawowy

S
sacred site  ˈseɪkrɪd saɪt  święta 
ziemia, święte miejsce

sacred  ˈseɪkrɪd  święty

salary  ˈsæləri  pensja, płaca

sales network  seɪlz ˈnetwɜːk  sieć 
sprzedaży

sales revenue  seɪlz ˈrevənjuː   
przychody ze sprzedaży

salvation  sælˈveɪʃn  ratunek

sauerkraut  ˈsaʊəkraʊt  kiszona  
kapusta

saying  ˈseɪɪŋ  powiedzenie

scaremongering  ˈskeəmʌŋɡəɪŋ 
 sianie paniki

scathing  ˈskeɪðɪŋ  zjadliwy

scattered  ˈskætəd  rozsiany,  
rozproszony

scenery  ˈsiːnəri  sceneria

scenic  ˈsiːnɪk  malowniczy

sceptical  ˈskeptɪkl  sceptyczny (UK)

scheduled  ˈʃedjuːld  zaplanowany

schedule  ˈʃedjuːl  harmonogram, 
rozkład dnia/pracy

scheme  skiːm  program, plan

schooling  ˈskuːlɪŋ  kształcenie

school of thought  skuːl əv ˈθɔːt 
 sposób myślenia, paradygmat 
myślowy

scientific research  ˌsaɪənˈtɪfɪk 
rɪˈsɜːtʃ  badanie naukowe

scientist  ˈsaɪəntɪst  naukowiec

scrap  skræp  walka, szarpanina

seaway  ˈsiːweɪ  droga morska

secret service  ˈsiːkrɪt ˈsɜːvɪs  tajne 
służby, wywiad

secure  sɪˈkjʊə(r)  bezpieczny

sedately  sɪˈdeɪtli  ze spokojem, 
w spokojny sposób

seemingly  ˈsiːmɪŋli  na pozór

senior citizen  ˈsiːnɪə(r) ˈsɪtɪzən 
 osoba starsza

sensor  ˈsensə(r)  czujnik

serial bankrupt  ˈsɪərɪəl ˈbæŋkrʌpt 
 seryjny bankrut (którego kolejne 
firmy plajtują)

services to X  ˈsɜːvɪsɪz tə  zasługi 
dla X (np. dla Korony)

set-up  set ʌp  system, układ

set period of time  set ˈpɪərɪəd əv 
ˈtaɪm  określony/wyznaczony okres 
czasu

settlement  ˈsetlmənt  osada

severely  sɪˈvɪəli  poważnie, ciężko

sexist  ˈseksɪst  seksistowski

sexual assault  ˈsekʃʊəl əˈsɔːlt 
 napaść seksualna

sexual harassment  ˈsekʃʊəl 
ˈhærəsmənt  molestowanie  
seksualne

shabby  ˈʃæbi  wytarty, znoszony

shady  ˈʃeɪdi  podejrzany

shallow  ˈʃæləʊ  płytki (również 
o osobie)

shareholder dividend  ˈʃeəhəʊldə(r) 
ˈdɪvɪdend  dywidenda  
dla akcjonariuszy

shareholder  ʃ̍eəhəʊldə(r)  udziałowiec

sheikh  ʃeɪk  szejk

sheltered accommodation  ˈʃeltəd 
əˌkɒməˈdeɪʃn  dom opieki

shelter  ˈʃeltə(r)  schronisko, 
schronienie

shift  ʃɪft  przejście, przesunięcie, 
zmiana (np. punktu widzenia)

shining example  ˈʃaɪnɪŋ ɪɡˈzɑːmpl 
 doskonały przykład, wzór czegoś

shipping  ˈʃɪpɪŋ  spedycja

shopkeeper  ˈʃɒpkiːpə(r)  sklepikarz

shoreline  ˈʃɔːlaɪn  linia brzegowa

sightseeing  ˈsaɪtsiːɪŋ  zwiedzanie

significantly  sɪɡˈnɪfɪkəntli  znacząco

significant  sɪɡˈnɪfɪkənt  znaczny, 
znaczący

Silk Road  sɪlk rəʊd  Jedwabny Szlak

silky  ˈsɪlki  aksamitny

simply put...  ˈsɪmpli pʊt  mówiąc 
wprost/po prostu...

simultaneously  ˌsɪmlˈteɪnɪəsli 
 jednocześnie

sinisterly  ˈsɪnɪstəli  złowieszczo

ski jumping  skiː ˈdʒʌmpɪŋ  skoki 
narciarskie

ski lodge  skiː lɒdʒ  domek narciarski

slap bang in the middle of sth  
slæp bæŋ ɪn ðə ˈmɪdl əv ˈsʌmθɪŋ 
 usadowiony dokładnie pośrodku 
czegoś, w samym środku czegoś

sleazy  ˈsliːzi  obleśny, brudny  
(np. moralnie)

sleep-wake cycle  sliːp weɪk ˈsaɪkl 
 cykl sen-czuwanie

sleight of hand  slaɪt əv hænd   
sztuczka, kuglarstwo

slope  slǝʊp  stok

slump  slʌmp  kryzys, gwałtowny 
spadek

small beer  smɔːl bɪə  coś mało 
znaczącego, mały pikuś

small print  smɔːl prɪnt  drobny 
maczek, ukryte warunki (umowy)

small to medium-sized enterprises 
(SMEs)  smɔːl tə ˈmiːdiəm saɪzd 
ˈentəpraɪzɪz ˌes əm ˈɪz  małe  
i średnie przedsiębiorstwa
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smoked meat  sməʊkt miːt 
 wędzone mięso

so-called  səʊ kɔːld  tak zwany  
(tylko przed rzeczownikiem)

social contract  ˈsəʊʃl ˈkɒntrækt 
 umowa społeczna

social distancing  ˈsəʊʃl ˈdɪstənsɪŋ 
 dystansowanie społeczne

society  səˈsaɪəti  społeczeństwo

socio-economic  ˈsosiəʊ 
ˌiːkəˈnɒmɪk  socjoekonomiczny

soft drink  sɒft drɪnk  napój  
bezalkoholowy

sole shareholder  səʊl ˈʃeəhəʊldə(r) 
 jedyny udziałowiec/akcjonariusz

sole trader  səʊl ˈtreɪdə(r) 
 przedsiębiorca indywidualny, 
własna działalność gospodarcza

solid X  ˈsɒlɪd  wykonany z litego X 
(np. złota)

some distance from X  səm ˈdɪstəns  
frəm  w pewnej odległości od X

sophisticated  səˈfɪstɪkeɪtɪd   
wyrafinowany

soundboard  ˈsaʊn(d)bɔːd  pudło 
rezonansowe (gitary, fortepianu itp.)

sound familiar?  ˈsaʊnd fəˈmɪlɪə(r) 
 brzmi znajomo?

sound  ˈsaʊnd  mocny, solidny

source of income  sɔːs əv ˈɪŋkʌm 
 źródło dochodów

sour grapes  ˈsaʊə(r) ɡreɪps 
 zżerająca kogoś zazdrość

species  ˈspiːʃiːz  gatunek

speed freak  spiːd friːk  maniak 
prędkości

spell  spel  (krótki) okres spędzony 
gdzieś/na czymś

spiritualism  ˈspɪrɪtʃʊəlɪzəm 
 duchowość

splendid  ˈsplendɪd  doskonały

splendour  ˈsplendə(r)  splendor (UK)

spoilt with riches  spɔɪlt wɪð ˈrɪtʃɪz 
 mający za dużo (rzeczy do wyboru, 
bogactw itp.)

sponsorship deal  ˈspɒnsəʃɪp diːl 
 umowa sponsorska

sports finals  spɔːts ˈfaɪnlz  finały 
zawodów sportowych

spy ring  ˈspaɪ rɪŋ  siatka szpiegowska

stadium  ˈsteɪdiəm  stadion

staggering  ˈstæɡərɪŋ  olbrzymi, 
oszałamiający

stagnant  ˈstæɡnənt  w stanie zastoju

stainless steel  ˌsteɪnləs ˈstiːl   
stal nierdzewna

stalwart  ˈstɔːlwət  stały zawodnik, 
zagorzały wielbiciel

start-up  stɑːt ʌp  młoda spółka, 
młody biznes

starvation  stɑːˈveɪʃn  głód

stash  stæʃ  składzik, zapas

state governor  steɪt ˈɡʌvənə(r) 
 gubernator stanu (US)

staunch  stɔːntʃ  wierny, zagorzały

steady  ˈstedi  stały, równy

stealth  stelθ  podstęp, działanie  
po cichu, ukradkiem

steeply  stiːpli  gwałtownie

step counter  step ˈkaʊntə(r)  licznik 
kroków

stewardship  ˈstjuːədʃɪp   
kierownictwo, przywództwo

sth has never been better  ˈsʌmθɪŋ 
həz ˈnevə(r) biːn ˈbetə(r)  coś jest 
lepsze niż kiedykolwiek przedtem

stickler for sth  ˈstɪklə fə(r) ˈsʌmθɪŋ 
 mający bzika na punkcie czegoś, 
być służbistą jeśli chodzi o coś

sting operation  stɪŋ ˌɒpəˈreɪʃn  pro-
wokacja/pułapka policyjna

stinky  ˈstɪŋki  śmierdzący

stomach-filling  ˈstʌmək ˈfɪlɪŋ 
 sycący (o daniu)

stored body fat  stɔːd ˈbɒdi fæt 
 zmagazynowana tkanka tłuszczowa

strait  streɪt  cieśnina

strategic leveraging  strəˈtiːdʒɪk 
ˈliːvərɪdʒɪŋ  korzystanie ze  
strategicznej karty przetargowej

streaming platform  ˈstriːmɪŋ 
ˈplætfɔːm  platforma streamingowa/
nadająca transmisje online (media 
strumieniowe)

street crime  striːt kraɪm 
 przestępczość (w mieście)

strength in unity  streŋθ ɪn ˈjuːnɪti 
 w jedności siła

strength  streŋθ  mocna strona

strict  strɪkt  surowy, restrykcyjny

strife  straɪf  konflikty

strip  strɪp  pas, pasek

struggle  ˈstrʌɡl  borykanie się, walka

stuck somewhere  stʌk ˈsʌmweə(r) 
 który gdzieś utknął

stunning  ˈstʌnɪŋ  oszałamiający

subcontinent  ˌsʌbˈkɒntɪnənt   
subkontynent

subscription  səbˈskrɪpʃn   
abonament, prenumerata

subsequently  ˈsʌbsɪkwəntli 
 następnie, później

substance  ˈsʌbstəns  większe  
znaczenie, treść

substantial  səbˈstænʃl  pokaźny, 
znaczny

subterfuge  ˈsʌbtəfjuːdʒ  podstęp, 
wybieg

subtle  ˈsʌtl  subtelny, delikatny

successive  səkˈsesɪv  kolejny, 
następujący po sobie

suffice it to say that...  səˈfaɪs ɪt 
tə ˈseɪ ðæt  powiedzmy tylko, że..., 
dość powiedzieć, że...

suitable for sth  ˈsuːtəbl fə(r) ˈsʌmθɪŋ 
 odpowiedni do/dla czegoś, pasujący

sulk  sʌlk  dąs, foch

summit  ˈsʌmɪt  szczyt (również 
spotkanie na szczycie)

Super Bowl  ˈsuːpə(r) bəʊl  Super 
Puchar (futbolu amerykańskiego 
w USA), finałowy mecz  
o mistrzostwo NFL

supplies  səˈplaɪz  zapasy, zasoby

supply constraint  səˈplaɪ 
kənˈstreɪnt  ograniczenie  
podaży/dostaw

supply  səˈplaɪ  podaż (czegoś),  
zaopatrzenie (w coś)

supporter  səˈpɔːtə(r)  zwolennik
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sure-fire  ʃʊə(r) ˈfaɪə(r)  niezawodny, 
pewny (pot., tylko przed rzeczowni-
kiem)

surfaced  ˈsɜːfɪsd  pokryty 
nawierzchnią (o drodze)

surviving  səˈvaɪvɪŋ  pozostały, 
istniejący (o czymś)

suspicious of sth  səˈspɪʃəs əv 
ˈsʌmθɪŋ  podejrzliwie odnoszący się 
do czegoś

sustainability  səˌsteɪnəˈbɪləti 
 zdolność utrzymania (czegoś)

sustainable  səˈsteɪnəbl 
 zrównoważony ekologicznie

swanky  ˈswæŋki  elegancki, modny

sympathiser  ˈsɪmpəθaɪzə(r) 
 zwolennik (czegoś)

symphony orchestra  ˈsɪmfəni 
ˈɔːkɪstrə  orkiestra symfoniczna

T
tacky  ˈtæki  tandetny

tact  tækt  takt, taktowność

tagline  tæg laɪn  hasło, motto

tangible  ˈtændʒəbl  konkretny, 
namacalny

tap  tæp  kurek, kran

tax-free  ˈtæks friː  nieopodatkowa-
ny, wolny od podatku

tax avoidance  tæks əˈvɔɪdəns   
unikanie płacenia podatków

tax default  tæks dɪˈfɔːlt 
 niewypłacalność (podatkowa)

tax liability  tæks ˌlaɪəˈbɪlɪti 
 zobowiązanie podatkowe, 
należność z tytułu opodatkowania

tax rise  tæks raɪz  podwyżka  
podatków

teaching position  ˈtiːtʃɪŋ pəˈzɪʃn 
 stanowisko nauczycielskie

tech-savvy  tek ˈsævi  obeznany  
z technologią, za pan brat  
z technologiami (pot.)

tell-all  tel ɔːl  wspomnienia  
(otwarcie opisujące skandaliczne, 
trudne, tajne lub przemilczane 
fakty z przeszłości)

temporarily  ˈtemprərəli  tymczasowo

temptation  tempˈteɪʃn  pokusa

term  tɜːm  pojęcie, słowo (na coś)

that point has not been lost on sb  
ðət pɔɪnt həz nɒt biːn lɒst ɒn ˈsʌmbədi   
ktoś skwapliwie skorzystał z tego 
faktu

the cat’s meow  ðə ˈkæts miˈaʊ 
 ósmy cud świata, pępek świata 
(iron. o czymś, co jest świetne, 
doskonałe lub o kimś, kto uważa się 
za taką osobę) (arch., US)

the Cold War  ðə kəʊld wɔː(r)   
zimna wojna

the elderly  ði: ˈeldəli  osoby starsze

the end justifies the means  ði end 
ˈdʒʌstɪfaɪz ðə miːnz  cel uświęca 
środki

the Far East  ðə fa (ːr) iː st  Daleki Wschód

the following day  ðə ˈfɒləʊɪŋ deɪ 
 następnego dnia

the following X  ðə ˈfɒləʊɪŋ 
 następnego X (np. dnia), w kolejny 
X (np. roku)

the Founding Fathers  ðə ˈfaʊndɪŋ 
ˈfɑːðəz  Ojcowie założyciele

theft  θeft  kradzież

the Great Depression  ðə ˈɡreɪt 
dɪˈpreʃn  Wielki Kryzys

the hero’s welcome  ðə ˈhɪərəʊz 
ˈwelkəm  powitanie godne bohatera

the Horn of Africa  ðə hɔːn əv 
ˈæfrɪkə  Półwysep Somalijski

the Iron Curtain  ðə ˈaɪən ˈkɜːtn 
 żelazna kurtyna

the jury’s out as to X  ðə ˈdʒʊriz 
ˈaʊt əz tuː  jeszcze nie jest pewne, 
jakie jest X

the likes of X  ðə ˈlaɪks əv  ludzie/
rzeczy typu X, ludzie/rzeczy takie, 
jak X

the march of X  ði: mɑːtʃ əv 
 (niepowstrzymane) nadejście 
czegoś

the other side of the pond  ði 
ˈʌðə(r) saɪd əv ðə pɒnd  druga  
strona Atlantyku (pot.)

the pen is mightier than the sword  
ðə pen ɪz ˈmaɪtɪə ðən ðə sɔːd  pióro 
jest potężniejsze niż miecz

the rag trade  ðə ræɡ treɪd  branża 
odzieżowa (pot.)

the real deal  ðə rɪǝl diːl  autentyk, 
ktoś/coś z prawdziwego zdarzenia

the red tape  ðə red teɪp   
biurokracja, zbędne formalności 
(pot.)

there is every chance...  ðeə(r) 
ɪz ˈevri tʃɑːns  jest bardzo praw-
dopodobne, że...

there is no doubting sth...  ðeə(r) 
ɪz nəʊ ˈdaʊtɪŋ ˈsʌmθɪŋ  coś nie 
ulega wątpliwości...

there’s no such thing as a free 
lunch  ðeəz nəʊ sʌtʃ ˈθɪŋ əz ə friː 
ˈlʌntʃ  nie ma nic za darmo

these days  ðiːz deɪz  obecnie, 
dzisiejszymi czasy

the sexes  ðə ˈseksɪz  płcie

thespian  ˈθespɪən  aktor (form.)

the thin end of the wedge  ðə θɪn 
end əv ðə wedʒ  wierzchołek góry 
lodowej

the Troubles  ðə ˈtrʌblz  Kłopoty 
(okres konfliktu w Irlandii Północnej 
w latach 1968-1998)

the United Arab Emirates (UAE)  ðə 
juˌnaɪtɪd ˌærəb ˈemɪrəts ˌjuː eɪ ˈiː   
Zjednoczone Emiraty Arabskie (ZEA)

the very ground upon sth is built  
ðə ˈveri ɡraʊnd əˈpɒn ˈsʌmθɪŋ ɪz 
bɪlt  całe fundamenty, na których 
coś bazuje

thirsty work  ˈθɜːsti ˈwɜːk  zajęcie, 
od którego suszy (o pracy, po której 
człowiek chce wypić np. alkohol)

three wise monkeys  θriː waɪz 
ˈmʌŋkɪz  trzy mądre małpy 
(japońskie porzekadło wyrażone  
za pomocą rzeźby)

thriving  ˈθraɪvɪŋ  kwitnący, dobrze 
prosperujący

throughout sth  θruːˈaʊt ˈsʌmθɪŋ 
 przez coś, w trakcie czegoś

thus far  ðʌs fɑː(r)  jak dotąd

ties with the past  taɪz wɪð ðə pɑːst 
 więzy z przeszłością



business-english.com.pl
82/2021

Colorful
MEDIA

time-honoured tradition  ˈtaɪm 
ɒnəd trəˈdɪʃn  uświęcona zwyczajem 
tradycja, prastary obyczaj

timeline  ˈtaɪmlaɪn  linia czasu,  
plan (budowy, projektu) w czasie

timely  ˈtaɪmli  na czasie

Tinker, Tailor, Soldier, Sailor (Spy)  
ˈtɪŋkə(r) ˈteɪlə(r) ˈsəʊldʒə(r) ˈseɪlə(r)  
ˈspaɪ  druciarz, krawiec, żołnierz, 
marynarz (szpieg) (angielska 
rymowanka o zawodach ludzi 
– wykorzystana ze zmienionym 
zakończeniem jako tytuł powieści 
Johna le Carré)

to-see list  tə ˈsiː lɪst  lista obiektów/
zabytków wartych obejrzenia

to abandon sb  tu əˈbændən 
ˈsʌmbədi  opuścić kogoś

to abate  tu əˈbeɪt  słabnąć, 
ustępować

to absorb  tʊ əbˈsɔːb  wchłonąć, 
zaabsorbować

to abuse sb  tu əˈbjuːz ˈsʌmbədi 
 znęcać się nad kimś, maltretować

to achieve sth  tu əˈtʃiːv ˈsʌmθɪŋ 
 zdobyć coś, osiągnąć

to address sth  tu əˈdres ˈsʌmθɪŋ 
 zająć się czymś (problemem)

to adopt sth  tu əˈdɒpt ˈsʌmθɪŋ 
 przyjąć coś, obrać

to advance sth  tu ədˈvɑːns 
ˈsʌmθɪŋ  wspierać, popierać coś 
(np. ruch społeczny)

to advocate for sth  tu ˈædvəkeɪt 
fə(r) ˈsʌmθɪŋ  opowiadać się za 
czymś (ważną sprawą, ideą), 
popierać coś

to affect sb  tu əˈfekt ˈsʌmbədi 
 wpływać na kogoś

to afford to do sth  tu əˈfɔːd tə du 
ˈsʌmθɪŋ  móc sobie pozwolić  
na zrobienie czegoś

to alert sb to sth  tu əˈlɜːt ˈsʌmbədi 
tə ˈsʌmθɪŋ  zaalarmować kogoś, 
ostrzec przed czymś

to alleviate sth  tu əˈliːvieɪt ˈsʌmθɪŋ 
 złagodzić coś, zmniejszyć

to annex sth  tu əˈneks ˈsʌmθɪŋ 
 przyłączyć coś (teren, obszar siłą)

to announce  tu əˈnaʊns  ogłosić

to apologize  tu əˈpɒlədʒaɪz 
 przeprosić

to appoint sb X  tu əˈpɔɪnt ˈsʌmbədi 
 wyznaczyć/mianować kogoś (na) X

to approve sth  tu əˈpruːv ˈsʌmθɪŋ 
 zaaprobować coś, zaakceptować

to argue that...  tu ˈɑːɡjuː ðæt 
 przekonywać, że...

to arrange sth  tu əˈreɪndʒ ˈsʌmθɪŋ 
 zaplanować coś, zaaranżować

to ascertain sth  tu ˌæsəˈteɪn 
ˈsʌmθɪŋ  zapewnić coś, upewnić 
(się) co do czegoś

to associate sth with sth  tu 
əˈsəʊsieɪt ˈsʌmθɪŋ wɪð ˈsʌmθɪŋ 
 kojarzyć coś z czymś

to assume  tu əˈsjuːm  założyć, przyjąć

to atone for one’s sins  tu əˈtəʊn 
fə(r) wʌnz sɪnz  pokutować za swoje 
grzechy (o kimś)

to attend sth  tu əˈtend ˈsʌmθɪŋ 
 chodzić na coś, brać udział w czymś

to attribute sb/sth with sth  tu 
əˈtrɪbju:t ˈsʌmbədi/ˈsʌmθɪŋ wɪð 
ˈsʌmθɪŋ  przypisywać coś komuś/ 
czemuś

to await sth  tʊ əˈweɪt ˈsʌmθɪŋ 
 oczekiwać na coś,  czegoś

tobacco  təˈbækəʊ  tytoń

to back sth  tə bæk ˈsʌmθɪŋ 
 wspierać coś

to bask in sth  tə bɑːsk ɪn ˈsʌmθɪŋ 
 pławić się w czymś, wygrzewać

to battle for sth  tǝ ˈbætl fǝ(r) 
ˈsʌmθɪŋ  walczyć o coś, zabiegać

to be ahead of the game  tə bi 
əˈhed əv ðə ɡeɪm  wyprzedzać  
innych, wygrywać z konkurencją

to be a must  tə bi ə mʌst  być 
koniecznością (pot.); być pozycją 
obowiązkową (dla kogoś) (pot.)

to bear sb’s name  tə beə(r) 
ˈsʌmbədiz neɪm  nosić czyjeś imię

to bear sth in mind  tə beə(r) 
ˈsʌmθɪŋ ɪn maɪnd  pamiętać 
o czymś, uwzględniać coś

to bear witness to sth  tə beə(r) 
ˈwɪtnəs tə ˈsʌmθɪŋ  być świadkiem 
czegoś

to be at loggerheads with sb  tə 
bi ət ˈlɒɡəhedz wɪð ˈsʌmbədi  mieć 
z kimś na pieńku, być z kimś  
w niezgodzie

to beat sb to sth  tə biːt ˈsʌmbədi 
tə ˈsʌmθɪŋ  być gdzieś przed kimś, 
wyprzedzić kogoś w wyścigu   
na drodze do czegoś

to become accustomed to sth  tə 
bɪˈkʌm əˈkʌstəmd tə ˈsʌmθɪŋ 
 przyzwyczaić się do czegoś

to be grist to sb’s mill  tə bi ɡrɪst tə 
ˈsʌmbədɪz mɪl  przydać się komuś 
bardzo (pot.)

to be hard pushed to do sth  tə 
bi hɑːd pʊʃt tə du ˈsʌmθɪŋ  mieć 
trudność ze zrobieniem czegoś,  
nie być w stanie czegoś zrobić

to be honest...  tə bi ˈɒnɪst  szczerze 
mówiąc...

to be in existence  tə bi ɪn 
ɪɡˈzɪstəns  istnieć

to be in touch  tə bi ɪn tʌtʃ  być 
w kontakcie

to be keen on sth  tə bi kiːn ɒn 
ˈsʌmθɪŋ  być skorym/chętnym  
do czegoś

to believe  tǝ bɪˈliːv  wierzyć, być 
zdania

to be looking forward to doing 
sth  tə bi ˈlʊkɪŋ ˈfɔːwəd tə ˈduːɪŋ 
ˈsʌmθɪŋ  nie móc się doczekać  
zrobienia czegoś

to benefit sb  tə ˈbenɪfɪt ˈsʌmbədi 
 przynieść komuś korzyść

to be of a nervous disposition  tə bi 
əv ə ˈnɜːvəs ˌdɪspəˈzɪʃn  mieć słabe 
nerwy

to be on mute  tə bi ɒn mjuːt   
mieć ściszony mikrofon  
(w komunikatorze internetowym)

to be on the rise  tə bi ɒn ðə raɪz 
 wzrastać, zwyżkować

to be renowned as X  tə bi rɪˈnaʊnd 
əz  być znanym jako X

to be up for grabs  tə bi ʌp fə(r) 
ɡræbz  być do wzięcia (pot.)

to be up to sb to do sth  tə bi ʌp tə 
ˈsʌmbədi tə du ˈsʌmθɪŋ  zależeć  
od kogoś (o zrobieniu czegoś)
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to blossom  tə ˈblɒsəm  kwitnąć, 
rozkwitać

to boast sth  tə bəʊst ˈsʌmθɪŋ 
 chwalić się czymś, szczycić

to brighten one’s days  tə ˈbraɪtn 
wʌnz deɪz  wypełnić czyjeś dni 
radością

to bring a pretty penny  tə brɪŋ ə 
ˈprɪti ˈpeni  przynieść niezły kawał 
grosza

to bring sb in  tə brɪŋ ˈsʌmbədi ɪn 
 sprowadzić kogoś, przywieźć

to bring sb together  tə brɪŋ 
ˈsʌmbədi təˈɡeðə(r)  zjednoczyć 
kogoś, łączyć kogoś

to bring sb up  tə brɪŋ ˈsʌmbədi ʌp 
 wychowywać kogoś

to bring sth about  tə brɪŋ ˈsʌmθɪŋ 
əˈbaʊt  spowodować coś, przynieść

to brush sth off  tə brʌʃ ɒf ˈsʌmθɪŋ 
 zignorować coś, zbywać coś

to buy into sth  tə baɪ ˈɪntə ˈsʌmθɪŋ 
 dać się na coś złapać, przekonać się 
do czegoś

to buy sb out  tə baɪ ˈsʌmbədi aʊt 
 wykupić kogoś (czyjąś dolę), przejąć 
(czyjś interes)

to buzz sb  tə bʌz ˈsʌmbədi 
 nakręcać kogoś, pobudzać

to call sth in  tə kɔːl ˈsʌmθɪŋ ɪn 
 wezwać do czegoś (np. spłaty długu)

to cancel all bets  tə ˈkænsəl ɔːl 
‚bets  sprawić, że wszystko się może 
zdarzyć

to cancel sth  tə ˈkænsl ˈsʌmθɪŋ 
 anulować coś

to capture sth  tə ˈkæptʃə(r) 
ˈsʌmθɪŋ  uchwycić (obraz, zdjęcie)

to carry sth around  tə ˈkæri 
ˈsʌmθɪŋ əˈraʊnd  nosić coś (ze sobą)

to carry sth out  tə ˈkæri ˈsʌmθɪŋ 
aʊt  przeprowadzić coś

to cash in on sth  tə kæʃ ɪn ɒn 
ˈsʌmθɪŋ  zbić na czymś majątek, 
zarobić na czymś

to catch sb in possession (of sth)  
tə kætʃ ˈsʌmbədi ɪn pəˈzeʃn əv 
ˈsʌmθɪŋ  znaleźć coś przy kimś  
(np. narkotyki)

to cater for sb  tə ˈkeɪtə(r) fə(r) 
ˈsʌmbədi  opiekować się kimś;  
dbać o kogoś

to cater to sth  tə ˈkeɪtə(r) tə 
ˈsʌmθɪŋ  spełniać czyjeś potrzeby/
wymogi, pomagać czemuś

to celebrate sb  tə ˈselɪbreɪt 
ˈsʌmbədi  uczcić kogoś, docenić 
czyjeś działania

to cement sb’s reputation as X  tə 
sɪˈment ˈsʌmbədɪz ˌrepjʊˈteɪʃn əz 
 utrwalić czyjąś reputację jako X

to chair sth  tə tʃeə(r) ˈsʌmθɪŋ 
 przewodniczyć czemuś (spotkaniu), 
być prezesem czegoś

to challenge sth  tə ˈtʃæləndʒ 
ˈsʌmθɪŋ  podać coś w wątpliwość, 
rzucić czemuś wyzwanie

to change hands  tə tʃeɪndʒ hændz 
 przechodzić z rąk do rąk, zmieniać 
właściciela

to charge sth  tə tʃɑːdʒ ˈsʌmθɪŋ 
 naładować coś (telefon, baterię)

to choose a different X to sb  tə 
tʃuːz ə ˈdɪfrənt tə ˈsʌmbədi  wybrać 
inne X niż ktoś

to circle sth  tə ˈsɜːkl ˈsʌmθɪŋ 
 okrążyć coś

to cite sth  tə saɪt ˈsʌmθɪŋ 
 przytaczać coś

to claim sth  tə kleɪm ˈsʌmθɪŋ 
 twierdzić coś, utrzymywać

to clash with sth  tə klæʃ wɪð 
ˈsʌmθɪŋ  spierać się, ścierać się  
z czymś 

to clear the debt  tə klɪə(r) ðə det 
 spłacić dług

to clear undergrowth  tə klɪə(r) 
ˈʌndəɡrəʊθ  wyciąć podszycie (leśne)

to clear up the mess  tə klɪə(r) 
ʌp ðə mes  ogarnąć bałagan, 
posprzątać

to clock up X  tə klɒk ʌp 
 przepracować X (godzin), dorobić 
się X

to co-found sth  tə kəʊˈfaʊnd 
ˈsʌmθɪŋ  założyć coś wspólnie 
(z kimś)

to coin sth  tə kɔɪn ˈsʌmθɪŋ  ukuć 
coś (słówko, powiedzonko)

to combat sth  tə ˈkɒmbæt ˈsʌmθɪŋ 
 zwalczać coś, walczyć z czymś

to combine  tə kəmˈbaɪn  łączyć (się)

to come across sth  tə kʌm əˈkrɒs 
ˈsʌmθɪŋ  natrafić na coś, napotkać 
coś

to come a long way  tə kʌm ə ˈlɒŋ 
ˈweɪ  bardzo się zmienić, daleko zajść

to come as no surprise that...  tə 
kʌm əz nəʊ səˈpraɪz ðæt  nie być 
niespodzianką, że...

to come from nowhere  tə kʌm 
frəm ˈnəʊweə(r)  z nagła, jak grom 
z jasnego nieba

to come into effect  tə kʌm ˈɪntu  
ɪˈfekt  wejść w życie, zacząć 
obowiązywać

to come out top  tə kʌm ˈaʊt tɒp 
 zwyciężyć, wyjść zwycięsko  
(z walki, konfliktu)

to come to an end  tə kʌm tu ən 
end  skończyć się

to come to light  tə kʌm tə laɪt 
 wyjść na światło dzienne

to come unstuck  tə kʌm ˌʌnˈstʌk 
 ponieść fiasko/porażkę

to come up with sth  tə kʌm ʌp wɪð 
ˈsʌmθɪŋ  wpaść na coś, wymyślić coś

to commemorate sth  tə kəˈmeməreɪt 
ˈsʌmθɪŋ  uczcić coś, upamiętnić

to comment on sth  tə ˈkɒment ɒn 
ˈsʌmθɪŋ  skomentować coś

to compare to sth  tə kəmˈpeə(r) tə 
ˈsʌmθɪŋ  porównać do czegoś

to compete  tə kəmˈpiːt  rywalizować

to compromise sth  tə 
ˈkɒmprəmaɪz ˈsʌmθɪŋ  narazić coś 
na szwank, zagrozić czemuś

to concern sth  tǝ kənˈsɜːn ˈsʌmθɪŋ 
 dotyczyć czegoś

to condition sb to do sth  tə 
kənˈdɪʃn ˈsʌmbədi tə du ˈsʌmθɪŋ 
 uwarunkować kogoś, by coś zrobił

to confirm  tə kənˈfɜːm  potwierdzić

to confront sb  tə kənˈfrʌnt 
ˈsʌmbədi  stanąć z kimś twarzą 
w twarz
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to confuse sth with sth  tə kənˈfjuːz 
ˈsʌmθɪŋ wɪð ˈsʌmθɪŋ  pomylić coś 
z czymś

to conjure sth up  tə ˈkʌndʒə(r) 
ˈsʌmθɪŋ ʌp  przywoływać coś  
(na myśl), wyobrazić (sobie) coś

to consider sth  tə kənˈsɪdə(r) 
ˈsʌmθɪŋ  uwzględniać coś,  
brać pod uwagę

to consume sth  tə kənˈsjuːm 
ˈsʌmθɪŋ  spożyć coś, wypić/zjeść coś

to contend that...  tə kənˈtend ðæt 
 przyznać, że...

to contract sb  tǝ kənˈtrækt 
ˈsʌmbədi  zatrudnić kogoś

to contribute to sth  tə kənˈtrɪbjuːt 
tə ˈsʌmθɪŋ  przyczyniać się  
do czegoś, robić wkład w coś

to cover X ground  tə ˈkʌvə(r) 
ɡraʊnd  objąć X (obszar, teren)

to craft sth  tə krɑːft ˈsʌmθɪŋ 
 wyprodukować coś (ręcznie), 
stworzyć

to crash  tə kræʃ  rozbić się, 
splajtować

to cross paths with sb  tə ˈkrɒs 
pɑːðz wɪð ˈsʌmbədi  skrzyżować 
z kimś drogi, spotkać kogoś  
(np. raz w życiu)

to crumble  tə ˈkrʌmbl  kruszyć się, 
rozpadać

to curry favour with sb  tə ˈkʌri 
ˈfeɪvə(r) wɪð ˈsʌmbədi  nadskakiwać 
komuś, zabiegać o czyjeś względy 
(UK)

to cut one’s losses  tə kʌt wʌnz 
ˈlɒsɪz  w porę się wycofać  
(by zminimalizować straty)

to cut sth down  tə kʌt ˈsʌmθɪŋ 
daʊn  ściąć coś, wyciąć

to cut through sth  tə kʌt θruː 
ˈsʌmθɪŋ  przecinać coś

to damage sth  tə ˈdæmɪdʒ 
ˈsʌmθɪŋ  zaszkodzić czemuś, 
przynieść szkodę

to date back  tə deɪt bæk  sięgać 
wstecz (czasów)

to date  tə deɪt  na chwilę obecną, 
dotychczas

to deal with sth  tə diːl wɪð ˈsʌmθɪŋ 
 poradzić sobie z czymś, zająć się 
czymś

to decrease  tə dɪˈkriːs  zmniejszyć

to default  tə dɪˈfɔːlt  nie wywiązać 
się (ze zobowiązania)

to defect  tə dɪˈfekt  uciec  
(do wrogiego kraju, bloku państw 
itp.), zdezerterować

to defend against sth  tə dɪˈfend 
əˈgenst ˈsʌmθɪŋ  bronić się  
przed czymś

to defend  tə dɪˈfend  bronić

to delay the inevitable  tə dɪˈleɪ ði 
ɪnˈevɪtəbl  odwlec nieuchronne

to delegate sth to sb  tə ˈdelɪɡeɪt 
ˈsʌmθɪŋ tə ˈsʌmbədi  oddelegować 
coś komuś 

to delve deep into sth  tə delv diːp 
ˈɪntə ˈsʌmθɪŋ  sięgnąć głęboko  
do czegoś

to depict sb  tə dɪˈpɪkt ˈsʌmbədi 
 ukazywać kogoś, wcielić się w kogoś

to depose sb  tə dɪˈpəʊz ˈsʌmbədi 
 zdetronizować kogoś, wypchnąć  
ze stanowiska

to deteriorate  tə dɪˈtɪərɪəreɪt 
 pogarszać się

to deter sb  tə dɪˈtɜː(r) ˈsʌmbədi 
 zniechęcać kogoś

to die of a heart attack  tə daɪ əv ə 
hɑːt əˈtæk  umrzeć na atak serca

to differ  tə ˈdɪfə(r)  różnić się

to dig one’s teeth into sth  tə dɪg 
wʌnz tiːθ ˈɪntə ˈsʌmθɪŋ  zatopić  
w czymś zęby (głębiej się czymś 
zająć, wgryźć się w coś)

to diminish  tə dɪˈmɪnɪʃ  zmniejszyć 
się

to dip one’s fingers in the till  tə 
dɪp wʌnz ˈfɪŋɡəz ɪn ðə tɪl  podbierać 
z kasy (podkradać finanse z budżetu 
firmy, organizacji)

to disarm sb  tə dɪsˈɑːm ˈsʌmbədi 
 rozbroić kogoś

to disconnect  tə ˌdɪskəˈnekt 
 odłączyć się

to discover  tə dɪˈskʌvə(r)  odkryć

to discriminate against sb  tə 
dɪsˈkrɪmɪnɪt əˈgenst ˈsʌmbədi 
 dyskryminować kogoś

to dismiss sth  tə dɪsˈmɪs ˈsʌmθɪŋ 
 odrzucić coś, zbagatelizować

to dissolve sth  tǝ dɪˈzɒlv ˈsʌmθɪŋ 
 rozwiązać coś

to ditch sth  tə dɪtʃ ˈsʌmθɪŋ 
 porzucić coś

to divide sth between sb  tə 
dɪˈvaɪd ˈsʌmθɪŋ bɪˈtwiːn ˈsʌmbədi 
 rozdzielić coś pomiędzy kogoś

to divide sth into sth  tǝ dɪˈvaɪd 
ˈsʌmθɪŋ ˈɪntǝ ˈsʌmθɪŋ  podzielić coś 
na coś

to do away with sth  tə du əˈweɪ 
wɪð ˈsʌmθɪŋ  pozbyć się czegoś, 
zlikwidować coś

to do nicely  tə du ˈnaɪsli  całkiem 
dobrze sobie radzić

to don sth  tə dɒn ˈsʌmθɪŋ  wdziać 
coś, przywdziać

to double-cross sb  tə ˈdʌbl krɒs 
ˈsʌmbədi  wystawić kogoś  
do wiatru, wykiwać kogoś

to do well in sth  tə du wel ɪn ˈsʌmθɪŋ 
 dobrze sobie z czymś poradzić

to draw on sth  tə drɔː ɒn ˈsʌmθɪŋ 
 czerpać z czegoś, posiłkować się 
czymś

to drill for oil  tə drɪl fə(r) ɔɪl  wiercić 
w poszukiwaniu ropy

to drive sth  tə draɪv ˈsʌmθɪŋ 
 napędzać coś, zasilać

to drop out of favour  tə drɒp ˈaʊt 
əv ˈfeɪvə(r)  wypaść z łask, przestać 
cieszyć się uznaniem/popularnością 
(UK)

to drown oneself  tə draʊn wʌnˈself 
 utopić się

to drum  tə drʌm  bębnić

to dub sb X  tə dʌb ˈsʌmbədi 
 ochrzcić kogoś mianem X

to dub sth sth  tə dʌb ˈsʌmθɪŋ 
ˈsʌmθɪŋ  ochrzcić coś mianem 
czegoś

to dump sth  tə dʌmp ˈsʌmθɪŋ 
 porzucić coś
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to earn sb sth  tu ɜːn ˈsʌmbdi ˈsʌmθɪŋ   
przysporzyć komuś czegoś, zyskać

to ease oneself into sth  tu iːz 
wʌnˈself ˈɪntə ˈsʌmθɪŋ  powoli/
ostrożnie wejść w coś

to eavesdrop on sth  tu ˈiːvzdrɒp ɒn 
ˈsʌmθɪŋ  podsłuchać coś

to embark on sth  tu ɪmˈbɑːk ɒn 
ˈsʌmθɪŋ  wyruszyć w coś (podróż), 
rozpocząć (karierę)

to embrace sth  tu ɪmˈbreɪs ˈsʌmθɪŋ 
 przyjąć coś, zaakceptować

to emerge into sth  tu ɪˈmɜːdʒ ˈɪntə 
ˈsʌmθɪŋ  wyłonić się gdzieś/w czymś 

to empower sb  tu ɪmˈpaʊə(r) 
ˈsʌmbədi  umocnić czyjąś pozycję

to empty sth of sth  tu ˈempti 
ˈsʌmθɪŋ əv ˈsʌmθɪŋ  opustoszyć coś 
z czegoś, pozbawić coś czegoś

to enable sb to do sth  tu ɪˈneɪbl 
ˈsʌmbədi tə du ˈsʌmθɪŋ  umożliwić 
komuś zrobienie czegoś

to encompass sth  tu ɪnˈkʌmpəs 
ˈsʌmθɪŋ  obejmować coś, zawierać

to encounter sth  tu ɪnˈkaʊntə(r) 
ˈsʌmθɪŋ  napotkać coś, natrafić na coś

to encourage sb to do sth  tu 
ɪnˈkʌrɪdʒ ˈsʌmbədi tə du ˈsʌmθɪŋ 
 zachęcić kogoś do zrobienia czegoś

to encourage sth  tu ɪnˈkʌrɪdʒ 
ˈsʌmθɪŋ  zachęcać do czegoś, 
motywować

to endorse sth  tu ɪnˈdɔːs ˈsʌmθɪŋ 
 poprzeć coś, polecić

to endure sth  tu ɪnˈdjʊə(r) ˈsʌmθɪŋ 
 znieść coś, przetrzymać

to enforce sth  tu ɪnˈfɔːs ˈsʌmθɪŋ 
 wyegzekwować coś, wymusić coś

to engage in sth  tu ɪnˈɡeɪdʒ ɪn 
ˈsʌmθɪŋ  zaangażować się w coś, 
zacząć coś robić

to enlist sb’s support  tu ɪnˈlɪst 
ˈsʌmbədɪz səˈpɔːt  zjednać sobie 
czyjeś poparcie

to ensure  tu ɪnˈʃʊə(r)  zapewnić, 
upewnić się

to enter sth  tu ˈentə(r) ˈsʌmθɪŋ 
 zapisać się na coś, dostać się gdzieś

to envisage sth  tu ɪnˈvɪzɪdʒ ˈsʌmθɪŋ 
 wyobrazić coś

to eradicate sth  tu ɪˈrædɪkeɪt 
ˈsʌmθɪŋ  wykorzenić coś

to establish sb as sth  tu ɪˈstæblɪʃ 
ˈsʌmbədi əz ˈsʌmθɪŋ  ugruntować 
czyjąś reputację, renomę, pozycję itp.

to establish sth as sth  tu ɪˈstæblɪʃ 
ˈsʌmθɪŋ əz ˈsʌmθɪŋ  ustanowić coś 
jako coś 

to estimate sth  tu ˈestɪmeɪt ˈsʌmθɪŋ 
 oszacować coś, podać w przybliżeniu

to exceed  tu ɪkˈsiːd  przewyższać, 
przekraczać

to exhibit sth  tu ɪɡˈzɪbɪt ˈsʌmθɪŋ 
 przedstawiać coś, prezentować

to expand sth  tu ɪkˈspænd ˈsʌmθɪŋ 
 rozwijać coś, rozszerzać

to expose sb to sth  tu ɪkˈspəʊz 
ˈsʌmbədi tə ˈsʌmθɪŋ  wystawić  
kogoś na coś

to express concerns  tu ɪkˈspres 
kənˈsɜːnz  wyrazić obawy

to express sth  tu ɪkˈspres ˈsʌmθɪŋ 
 wyrazić coś

to extend sth  tu ɪkˈstend ˈsʌmθɪŋ 
 przedłużyć coś, wydłużyć; zwiększyć 
zasięg czegoś

to eye sth up  tu aɪ ˈsʌmθɪŋ ʌp  obrać 
coś za cel, mieć coś na oku

to facilitate sth  tə fəˈsɪlɪteɪt ˈsʌmθɪŋ 
 ułatwić coś, uprościć

to fail to do sth  tə feɪl tə du ˈsʌmθɪŋ 
 nie zrobić czegoś

to fall back on sth  tə fɔːl ˈbæk ɒn 
ˈsʌmθɪŋ  skorzystać z czegoś  
(pod nieobecność czegoś innego, 
wobec braku czegoś itp.)

to fall into X habit  tə fɔːl ˈɪntə ˈhæbɪt 
 popaść w X nałóg, zacząć robić X 
(nałogowo)

to fall on one’s sword  tə fɔːl ɒn wʌnz 
sɔːd  dokonać samozagłady, rzucić się na 
miecz (także w przenośni o działaniu, 
które zakończy czyjąś karierę)

to fast-forward sth  tə fɑːst ˈfɔːwəd 
ˈsʌmθɪŋ  przyspieszyć coś

to father sb  tə ˈfɑːðə ˈsʌmbədi 
 spłodzić kogoś (o ojcu i dzieciach)

to feature sb  tə ˈfiːtʃə(r) ˈsʌmbədi 
 ukazywać kogoś, przedstawiać

to feed sb  tə fiːd ˈsʌmbədi  nakarmić 
kogoś

to fictionalise sth  tə ˈfɪkʃənəlaɪz 
ˈsʌmθɪŋ  sfabularyzować coś

to fight back  tə faɪt bæk  odpierać 
atak, kontratakować

to fight sb off  tə faɪt ˈsʌmbədi ɒf 
 odpierać czyjeś ataki

to find fault  tə faɪnd fɔːlt  doszukiwać 
się problemów/niedociągnięć

to find one’s way somewhere  tə 
faɪnd wʌnz weɪ ˈsʌmweə(r) 
 przedostać się dokądś

to fit sth  tə fɪt ˈsʌmθɪŋ  pasować  
do czegoś

to fit the bill  tə fɪt ðə bɪl   
doskonale się nadawać, być idealnym 
do jakiegoś celu (pot.)

to flock to sth  tə flɒk tə ˈsʌmθɪŋ 
 tłumnie gdzieś się wybierać

to flourish  tə ˈflʌrɪʃ  kwitnąć, dobrze 
się rozwijać

to follow one’s dreams  tə ˈfɒləʊ 
wʌnz driːmz  spełniać swoje marzenia

to follow sth with sth  tə ˈfɒləʊ 
ˈsʌmθɪŋ wɪð ˈsʌmθɪŋ  użyć/spożyć 
coś po czymś

to follow suit  tə ˈfɒləʊ suːt  nastąpić 
po czymś, podążyć za czymś

to foster sth  tə ˈfɒstə(r) ˈsʌmθɪŋ 
 sprzyjać czemuś, rozwijać coś 

to found sth  tə faʊnd ˈsʌmθɪŋ 
 założyć coś

to gain independence  tə ɡeɪn 
ˌɪndɪˈpendəns  zdobyć niepodległość

to gain influence  tə ɡeɪn ˈɪnflʊəns 
 zyskać wpływ/y

to gain traction  tə ɡeɪn ˈtrækʃn 
 zyskać przychylność/poparcie

to gamble  tǝ ˈɡæmbl  zaryzykować, 
postawić (na jedną kartę)

to gather  tə ˈɡæðə(r)  zebrać się, 
zgromadzić się

to get fired  tə ɡet ˈfaɪəd  zostać wylanym

to get into difficulties  tə ɡet ˈɪntə 
ˈdɪfɪkəltɪz  napotkać trudności; 
wpakować się w tarapaty

to get into X habit  tə ɡet ˈɪntə 
ˈhæbɪt  nabrać X zwyczaju
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to get involved in sth  tǝ get ɪnˈvɒlvd 
ɪn ˈsʌmθɪŋ  zaangażować się w coś

to get out and about  tə ɡet ˈaʊt ənd 
əˈbaʊt  wyjść (np. na miasto, by się 
zrelaksować)

to get over sth  tə ɡet ˈəʊvə(r) 
ˈsʌmθɪŋ  przeboleć coś, przejść  
nad czymś do porządku dziennego

to get sb on board  tə ɡet ˈsʌmbədi 
ɒn bɔːd  uzyskać czyjeś poparcie, 
przekonać kogoś (do tego, by się 
przyłączył)

to get the ball rolling  tə ɡet ðə bɔːl 
ˈrəʊlɪŋ  rozpocząć coś, zacząć (np. 
dobrym przykładem, z kopyta itp.)

to get the job done  tə ɡet ðə dʒɒb 
dʌn  wypełnić zadanie, zrobić to,  
co należy

to give an X appearance  tə ɡɪv ən 
əˈpɪərəns  sprawiać wrażenie X

to give sb access to sth  tə ɡɪv 
ˈsʌmbədi ˈækses tə ˈsʌmθɪŋ  dać 
komuś dostęp do czegoś

to give sb a fair shake  tə ɡɪv 
ˈsʌmbədi ə feə(r) ʃeɪk  dać komuś 
uczciwą szansę

to give sb a taste of sth  tə ɡɪv 
ˈsʌmbədi ə teɪst əv ˈsʌmθɪŋ  dać 
komuś przedsmak czegoś, dać komuś 
posmakować czegoś

to give sth up  tə ɡɪv ˈsʌmθɪŋ ʌp 
 oddać coś

to glean sth  tə ɡliːn ˈsʌmθɪŋ 
 wydobyć coś (np. drogiego, 
wartościowego z czegoś mało atrak-
cyjnego lub mało wartościowego)

to go about one’s business  tə ɡəʊ 
əˈbaʊt wʌnz ˈbɪznəs  robić swoje 
(o kimś)

to go bankrupt  tə ɡəʊ ˈbæŋkrʌpt 
 zbankrutować

to go belly up  tə gǝʊ ˈbeli ʌp  splajtować

to go both ways  tə ɡəʊ bəʊθ ˈweɪz 
 działać w obie strony

to go bust  tə gəʊ bʌst  zbankrutować

to go from X to Y  tə ɡəʊ frəm tə 
 przejść od X do Y, wzrosnąć z X do Y

to go into administration  tə ɡəʊ 
ˈɪntu ədˌmɪnɪˈstreɪʃn  trafić pod 
kontrolę administratora, zostać 

objętym zarządem przymusowym 
(o spółce)

to go into liquidation  tə ɡəʊ ˈɪntə 
ˌlɪkwɪˈdeɪʃn  być postawionym  
w stan likwidacji (o spółce)

to go on  tə ɡəʊ ɒn  dalej (coś) robić, 
iść do przodu

to go to ground  tə ɡəʊ tə ɡraʊnd 
 zejść pod ziemię, zniknąć

to go to the dogs  tə ɡəʊ tə ðə dɒɡz 
 zejść na psy

to go towards sth  tə gəʊ təˈwɔːdz 
ˈsʌmθɪŋ  zostać przeznaczonym na coś

to go undercover  tə ɡəʊ 
ˌʌndəˈkʌvə(r)  zacząć działać  
pod przykryciem/przykrywką

to go without eating  tə ɡəʊ wɪðˈaʊt 
ˈiːtɪŋ  nie jeść, obejść się bez jedzenia

to grant sb sth  tə ɡrɑːnt ˈsʌmbədi 
ˈsʌmθɪŋ  przyznać coś komuś, dać 
komuś coś

to grind sth down  tə ɡraɪnd ˈsʌmθɪŋ 
daʊn  zmielić coś, skruszyć/rozdrobnić

to halt sth  tə hɔːlt ˈsʌmθɪŋ 
 wstrzymać coś, zatrzymać

to hang around  tə hæŋ əˈraʊnd 
 pozostać gdzieś, przebywać gdzieś 
(np. bez celu) (pot.)

to harness sth  tə ˈhɑːnəs ˈsʌmθɪŋ 
 wykorzystać coś, ujarzmić/okiełznać

to harvest sth  tǝ ˈhɑːvɪst ˈsʌmθɪŋ 
 zbierać plony/żniwa w jakiejś postaci, 
zbierać coś

to have a few tricks up one’s sleeve  
tə həv ə fjuː trɪks ʌp wʌnz sliːv  mieć 
w zanadrzu kilka sztuczek

to have a head for heights  tə həv ə 
hed fə(r) haɪts  nie bać się wysokości

to have a point  tə həv ə pɔɪnt  mieć 
rację

to have X lying around  tə həv 
ˈlaɪɪŋ əˈraʊnd  mieć X pod ręką, 
dysponować X

to head somewhere  tə hæd 
ˈsʌmweə(r)  zmierzać dokądś

to heckle  tə ˈhekl  nękać, dokuczać

to highlight  tə ˈhaɪlaɪt  podkreślać, 
zaznaczać coś

to hike  tə haɪk  odbywać pieszą 
wędrówkę

to hit the shelves  tə hɪt ðə ʃelvz 
 trafić na półki (o produkcie)

to hold the record  tə həʊld ðə 
ˈrekɔːd  być rekordzistą (pod jakimś 
względem)

to host sth  tə həʊst ˈsʌmθɪŋ  mieścić 
coś

to house sth  tə haʊz ˈsʌmθɪŋ 
 mieścić (w sobie) coś

to hum along at X  tə hʌm əˈlɒŋ ət 
 świetnie rozwijać się na poziomie X, 
funkcjonować jak należy, osiągając X 
(np. o produkcji, maszynie itp.)

to identify sth  tu aɪˈdentɪfaɪ ˈsʌmθɪŋ 
 określać coś, identyfikować

to immortalise sth  tu ɪˈmɔːtəlaɪz 
ˈsʌmθɪŋ  unieśmiertelnić coś, uwiecznić

to impact sth  tu ɪmˈpækt ˈsʌmθɪŋ 
 wpłynąć na coś, wywrzeć wpływ

to imply sth  tu ɪmˈplaɪ ˈsʌmθɪŋ 
 wskazywać na coś

to impose sth  tu ɪmˈpəʊz ˈsʌmθɪŋ 
 narzucić coś, wymusić

to improve sth  tu ɪmˈpruːv ˈsʌmθɪŋ 
 poprawić, polepszyć coś 

to incentivise sth  tə ɪnˈsentɪvaɪz 
ˈsʌmθɪŋ  motywować do czegoś, 
tworzyć zachętę do (nabycia,  
zdobycia) czegoś

to incur sth  tu ɪnˈkɜː(r) ˈsʌmθɪŋ 
 ponieść coś (koszty)

to inhabit sth  tu ɪnˈhæbɪt ˈsʌmθɪŋ 
 zamieszkiwać coś

to inherit sth  tu ɪnˈherɪt ˈsʌmθɪŋ 
 odziedziczyć coś

to insert oneself into sth  tu ɪnˈsɜːt 
wʌnˈself ˈɪntə ˈsʌmθɪŋ  wejść gdzieś 
(siłą, podstępem itp.)

to install  tu ɪnˈstɔːl  zainstalować

to instruct sth  tu ɪnˈstrʌkt ˈsʌmθɪŋ 
 polecić, nakazać coś

to intend to do sth  tu ɪnˈtend tə du 
ˈsʌmθɪŋ  zamierzać coś zrobić

to interrupt sb  tu ˌɪntəˈrʌpt ˈsʌmbədi 
 przeszkadzać komuś
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to introduce sb to sb  tu ˌɪntrəˈdjuːs 
ˈsʌmbədi tǝ ˈsʌmbədi  przedstawić 
kogoś komuś

to investigate  tu ɪnˈvestɪɡeɪt 
 zbadać, prześledzić; przeprowadzić 
dochodzenie

to involve sth  tu ɪnˈvɒlv ˈsʌmθɪŋ 
 dotyczyć czegoś, obejmować coś

to issue a warning  tu ˈɪʃuː ə ˈwɔːnɪŋ 
 wydać ostrzeżenie

to jump through hoops  tə dʒʌmp 
θruː huːps  gimnastykować się (by coś 
zrobić), (musieć) sporo się natrudzić 
(by czegoś dokonać) (najcz.  
o biurokracji, przepisach itp.)

to justify sth  tə ˈdʒʌstɪfaɪ ˈsʌmθɪŋ 
 uzasadnić coś, wytłumaczyć

to keep a low profile  tə kiːp ə ləʊ 
ˈprəʊfaɪl  być dyskretnym, nie starać 
się o rozgłos

to keep an eye on sb  tə kiːp ən aɪ 
ɒn ˈsʌmbədi  mieć kogoś na oku, 
obserwować

to keep in touch  tə kiːp ɪn tʌtʃ 
 pozostawać w kontakcie

to keep one’s word  tə kiːp wʌnz ˈwɜːd 
 dotrzymać danego słowa (o kimś)

to keep sb grounded  tə kiːp 
ˈsʌmbədi ˈɡraʊndɪd  nie pozwolić,  
by ktoś stracił głowę, sprawić,  
że ktoś pewnie stoi na ziemi

to keep track of sth  tə kiːp træk əv 
ˈsʌmθɪŋ  pilnować coś, śledzić

to keep up with sth  tə kiːp ʌp 
wɪð ˈsʌmθɪŋ  nadążyć za czymś, 
dotrzymywać czemuś kroku

to kick in  tə kɪk ɪn  zacząć działać, 
rozpocząć (działanie, funkcjonowanie)

to knight sb  tə naɪt ˈsʌmbədi 
 pasować kogoś na rycerza, nadać 
tytuł rycerski (szlachecki) (US)

to knock sb for six  tə nɒk ˈsʌmbədi 
fə(r) sɪks  zwalić kogoś z nóg (arch., UK)

to know a thing or two  tə nəʊ ə ˈθɪŋ 
ɔː(r) ˈtuː  wiedzieć co nieco

to lampoon sth  tə læmˈpuːn ˈsʌmθɪŋ 
 nabijać się z czegoś, wyśmiewać

to last X  tə lɑːst  potrwać X

to lead to sth  tə liːd tə ˈsʌmθɪŋ 
 doprowadzić do czegoś,  
spowodować coś

to leave school with no qualifications  
tə liːv skuːl wɪð nəʊ ˌkwɒlɪfɪˈkeɪʃnz 
 opuścić szkołę przed uzyskaniem 
dyplomu lub świadectwa ukończenia 

to let on  tə let ɒn  okazywać, pokazać 
(że jest się kimś/jakimś)

to let sth go to one’s head  tə let 
ˈsʌmθɪŋ ɡəʊ tə wʌnz hed  pozwolić, 
by bąbelki komuś uderzyły do głowy 
(np. o sławie)

to level sth against sb  tə ˈlevl 
ˈsʌmθɪŋ əˈɡenst ˈsʌmbədi  wysunąć 
coś (np. zarzuty) przeciwko komuś

to lick one’s wounds  tə lɪk wʌnz 
wuːndz  lizać rany (dochodzić  
do siebie po potyczce lub przegranej)

to lift sb out of poverty  tə lɪft 
ˈsʌmbədi aʊt əv ˈpɒvəti  pomóc 
komuś wydobyć się z nędzy/ubóstwa

to line sb’s pockets  tə laɪn 
ˈsʌmbədiz ˈpɒkɪts  nabić/wypchać 
czyjeś kieszenie

to live on X  tə lɪv ɒn  żyć za X (fundusze)

to live to fight another day  tə lɪv tə 
faɪt əˈnʌðə(r) deɪ  przetrwać coś i żyć 
dalej

to look away  tə lʊk əˈweɪ  odwrócić 
wzrok

to look into sth  tǝ lʊk ˈɪntə ˈsʌmθɪŋ 
 zbadać coś, określić

to look out for sth  tə lʊk ˈaʊt fə(r) 
ˈsʌmθɪŋ  wypatrywać czegoś; uważać 
na coś

to look to the past  tə lʊk tə ðə pɑːst 
 spojrzeć wstecz

to loom  tə luːm  nadchodzić, zbliżać 
się

to lose sb to suicide  tə luːz ˈsʌmbədi 
tə ˈsjuːɪsaɪd  stracić kogoś (o kimś, 
kto się zabił)

to maintain  tə meɪnˈteɪn  utrzymać, 
pozostać

to make a case for sth  tə meɪk ə 
keɪs fə(r) ˈsʌmθɪŋ  znaleźć dowody/
plusy przemawiające za czymś/na 
korzyść czegoś

to make an effort  tə ˈmeɪk ən ˈefət 
 postarać się, podjąć wysiłek

to make a pretty penny  tə ˈmeɪk ə 
ˈprɪti ˈpeni  zarobić niezły kawał grosza

to make inroads into sth  tə meɪk 
ˈɪnrəʊdz ˈɪntə ˈsʌmθɪŋ  poczynić 
w czymś postępy

to make money  tə meɪk ˈmʌni 
 zarabiać pieniądze

to make one’s way somewhere  tə 
meɪk wʌnz weɪ ˈsʌmweə(r)  dotrzeć 
gdzieś, przedostać się 

to make sth into sth  tə ˈmeɪk 
ˈsʌmθɪŋ ˈɪntə ˈsʌmθɪŋ  uczynić coś 
z czegoś, przekształcić coś w coś

to make sure  tə meɪk ʃʊə(r)  upewnić 
się

to make the distinction between  
X and Y  tə ˈmeɪk ðə dɪˈstɪŋkʃn 
bɪˈtwiːn ənd  poczynić rozróżnienie 
między X a Y, rozróżniać X i Y

to make the point  tə ˈmeɪk ðə pɔɪnt 
 zwrócić na coś uwagę, wyrazić opinię 

to make up sth  tə meɪk ʌp ˈsʌmθɪŋ 
 składać się na coś, współtworzyć

to malign sth  tə məˈlaɪn ˈsʌmθɪŋ 
 szkalować coś, rzucać na coś  
oszczerstwa

to manage sth  tə ˈmænɪdʒ ˈsʌmθɪŋ 
 dokonać czegoś

to manifest  tə ˈmænɪfest  objawić 
się, ujawniać

to marginalize sth  tə ˈmɑːdʒənəˌlaɪz 
ˈsʌmθɪŋ  bagatelizować coś 

to mark sth  tə mɑːk ˈsʌmθɪŋ 
 oznaczać coś, sygnalizować

to marvel at sb  tə ˈmɑːvl ət ˈsʌmbədi 
 podziwiać kogoś

to measure sth  tə ˈmeʒə(r) ˈsʌmθɪŋ 
 zmierzyć coś

to meet demand  tə miːt dɪˈmɑːnd 
 sprostać zapotrzebowaniu

to melt sth  tə melt ˈsʌmθɪŋ  stopić coś

to memorise sth  tə ˈmeməraɪz 
ˈsʌmθɪŋ  zapamiętać coś, nauczyć się 
na pamięć

to mention  tə ˈmenʃn  wspomnieć

to merit sth  tə ˈmerɪt ˈsʌmθɪŋ 
 zasługiwać na coś, wymagać czegoś

to misrepresent sth  tə 
ˌmɪsˌreprɪˈzent ˈsʌmθɪŋ  wprowadzać 
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w błąd co do czegoś; fałszywie coś 
przedstawiać

to miss targets  tə mɪs ˈtɑːɡɪts  nie 
realizować celów sprzedaży

to mistreat sb  tə ˌmɪsˈtriːt ˈsʌmbədi 
 znęcać się nad kimś, maltretować

to model sth on sth  tə ˈmɒdl 
ˈsʌmθɪŋ ɒn ˈsʌmθɪŋ  stworzyć coś 
w oparciu o coś

to move home  tə muːv həʊm 
 przenieść się, przeprowadzić

to move on  tə muːv ɒn  pójść dalej, 
zostawić coś za sobą

to muse  tə mjuːz  dumać, rozmyślać

to mushroom  tə ˈmʌʃrʊm  rozrastać 
się (w ogromnym tempie)

to needle sb  tə ˈniːdl ˈsʌmbədi 
 wbijać komuś szpilę, dokuczać

to neglect sth  tə nɪˈɡlekt ˈsʌmθɪŋ 
 zaniedbać coś

to net sb sth  tə net ˈsʌmbədi ˈsʌmθɪŋ 
 przynieść coś komuś na czysto  
(o kwocie)

to nick sth  tə nɪk ˈsʌmθɪŋ  gwizdnąć 
coś, skraść (pot.)

to nip sth in the bud  tə nɪp ˈsʌmθɪŋ 
ɪn ðə bʌd  zdusić coś w zarodku

to number X  tə ˈnʌmbə(r)  wynosić X, 
liczyć sobie X

to nurture  tə ˈnɜːtʃə(r)  wychowywać, 
pielęgnować

to observe sth  tu əbˈzɜːv ˈsʌmθɪŋ 
 przestrzegać czegoś

to occupy sth  tu ˈɒkjʊpaɪ ˈsʌmθɪŋ 
 zajmować coś

to offset sth  tu ˈɒfset ˈsʌmθɪŋ 
 wyrównać coś, zrównoważyć

to oppose sb  tu əˈpəʊz ˈsʌmbədi 
 przeciwstawiać się komuś

to oust sb from office  tu aʊst 
ˈsʌmbədi frəm ˈɒfɪs  usunąć kogoś  
ze stanowiska (np. prezydenta)

to overcome  tu ˌəʊvəˈkʌm  pokonać, 
opanować

to overlook sth  tu ˌəʊvəˈlʊk ˈsʌmθɪŋ 
 wychodzić na coś (np. o oknach 
i widoku z nich)

to oversee sth  tu ˌəʊvəˈsiː ˈsʌmθɪŋ 
 nadzorować coś, pilnować czegoś

to overshadow sb  tu ˌəʊvəˈʃædəʊ 
ˈsʌmbədi  przyćmić kogoś

to own property  tu əʊn ˈprɒpəti 
 posiadać nieruchomości

top-earning  tɒp ˈɜːnɪŋ  najwięcej 
zarabiający

to partake in sth  tə pɑːˈteɪk ɪn 
ˈsʌmθɪŋ  brać w czymś udział, 
zajmować się czymś

to participate in sth  tə pɑːˈtɪsɪpeɪt 
ɪn ˈsʌmθɪŋ  brać w czymś udział

to pass away  tə pɑːs əˈweɪ  umrzeć, 
odejść

to pen sth  tə pen ˈsʌmθɪŋ  napisać 
coś (np. powieść)

to perceive sth as sth  tə pəˈsiːv 
ˈsʌmθɪŋ əz ˈsʌmθɪŋ  postrzegać coś 
jako coś

to perform sth  tə pəˈfɔːm ˈsʌmθɪŋ 
 wykonać coś, przeprowadzić

to permit sth  tə pəˈmɪt ˈsʌmθɪŋ 
 zezwolić na coś

to persist  tə pəˈsɪst  pozostawać, 
utrzymywać się, nie ustępować

to personify sb  tə pəˈsɒnɪfaɪ 
ˈsʌmbədi  uosabiać kogoś

to persuade sb  tə pəˈsweɪd 
ˈsʌmbədi  przekonać kogoś

to pick sth up from sb  tə pɪk 
ˈsʌmθɪŋ ʌp frəm ˈsʌmbədi  zarazić się 
czymś od kogoś

to pick up the tab  tə pɪk ʌp ðə tæb 
 ponieść koszty (czyjegoś działania, 
marnotrawstwa itp.)

to pick up X  tə pɪk ʌp  zgarnąć X 
(o wypłacie)

to pin sb to the wall  tə pɪn ˈsʌmbədi 
tə ðə wɔːl  przyszpilić kogoś do ściany, 
przycisnąć

to place an order  tə ˈpleɪs ən 
ˈɔːdə(r)  zamówić 

to plummet  tə ˈplʌmɪt  runąć, spadać

to poach sb  tə pəʊtʃ ˈsʌmbədi 
 skaperować kogoś

to pocket X  tə ˈpɒkɪt  zgarnąć X 
(w wypłacie, pensji)

to poll as X  tə pəʊl əz  osiągać wynik 
X w sondażach

to pollute sth  tə pəˈluːt ˈsʌmθɪŋ 
 zanieczyszczać coś

to pop out  tə pɒp aʊt  wyskakiwać 
(np. nagle, do zrobienia czegoś)

to pop up  tǝ pɒp ʌp  wyskakiwać

to portray sb  tə pɔːˈtreɪ ˈsʌmbədi 
 odgrywać czyjąś rolę, wcielać się 
w kogoś

to pose a threat to sb  tə pəʊz ə 
θret tə ˈsʌmbədi  stanowić dla kogoś 
zagrożenie

to possess sth  tə pəˈzes ˈsʌmθɪŋ 
 posiadać coś

to post sth  tə pəʊst ˈsʌmθɪŋ 
 opublikować coś, umieścić online

to pour somewhere  tə pɔː(r) 
ˈsʌmweə(r)  wlewać się gdzieś 
(szeroką rzeką, np. o masie ludzi)

to practice what you preach  tə 
ˈpræktɪs wɒt ju priːtʃ  robić to, co się 
mówi

to predict  tə prɪˈdɪkt  przewidywać

to prefer sth  tə prɪˈfɜː(r) ˈsʌmθɪŋ 
 woleć coś, preferować

to preside over sth  tə prɪˈzaɪd 
ˈəʊvə(r) ˈsʌmθɪŋ  przewodniczyć 
czemuś (np. zebraniu)

to prevent sb from doing sth  tə 
prɪˈvent ˈsʌmbədi frəm ˈduːɪŋ 
ˈsʌmθɪŋ  uniemożliwić komuś  
zrobienie czegoś

to proceed  tə prəˈsiːd  kontynuować, 
postępować

to process sth  tə ˈprəʊses ˈsʌmθɪŋ 
 przetworzyć coś

to propagate sth  tə ˈprɒpəɡeɪt 
ˈsʌmθɪŋ  szerzyć coś

to prosper  tǝ ˈprɒspə(r)  dobrze 
prosperować

to provide sth  tə prəˈvaɪd ˈsʌmθɪŋ 
 zapewnić coś

top score  tɒp skɔː(r)  najwyższy wynik

to publicise sth  tə ˈpʌblɪsaɪz 
ˈsʌmθɪŋ  nagłośnić coś

to pulp sth  tə pʌlp ˈsʌmθɪŋ  rozetrzeć 
coś na miazgę

to purchase sth  tə ˈpɜːtʃəs ˈsʌmθɪŋ 
 nabyć coś
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to purloin sth  tə pɜːˈlɔɪn ˈsʌmθɪŋ 
 zwinąć coś, skraść

to pursue sth  tə pəˈsjuː ˈsʌmθɪŋ 
 zajmować się czymś, robić coś

to push sth up  tə pʊʃ ˈsʌmθɪŋ ʌp 
 podbijać coś, podnosić

to push the boat out  tə pʊʃ ðə bǝʊt 
aʊt  zaszaleć (pot., UK)

to put it bluntly,...  tə pʊt ɪt ˈblʌntli 
 mówiąc bez ogródek..., mówiąc 
wprost...

to put one’s hand in one’s pocket  
tǝ ɪn wʌnz hænd ɪn wʌnz ˈpɒkɪt 
 sięgnąć głębiej do portfela, solidnie 
zainwestować z własnej kasy

to put sb back on track to do sth  tə 
pʊt ˈsʌmbədi ˈbæk ɒn træk tə du 
ˈsʌmθɪŋ  przywrócić coś na właściwe 
tory w celu zrobienia czegoś

to put sth on the map  tə pʊt 
ˈsʌmθɪŋ ɒn ðə mæp  wsławić coś, 
uczynić (nazwę/imię kogoś) sławnym

to put sth together  tə pʊt ˈsʌmθɪŋ 
təˈɡeðə(r)  ułożyć coś, stworzyć

to put the fox in charge of the  
chicken coop  tə pʊt ðə fɒks ɪn tʃɑːdʒ 
əv ðə ˈtʃɪkɪn kuːp  wpuścić lisa  
do kurnika

to question sth  tə ˈkwestʃən ˈsʌmθɪŋ 
 kwestionować coś

to queue  tə kjuː  ustawić się w kolejkę

to raise awareness  tə reɪz əˈweənəs 
 dokształcać (w kwestii czegoś)

to raise sb  tǝ reɪz ˈsʌmbədi 
 wychować kogoś

to range from X to Y  tə reɪndʒ frəm 
tə  zawierać się w obrębie od X do Y

to realise sth  tə ˈrɪəlaɪz ˈsʌmθɪŋ 
 zdać sobie z czegoś sprawę

to rebalance sth  tə riːˈbaləns 
ˈsʌmθɪŋ  wyrównać coś (ponownie), 
zbilansować (jeszcze raz)

to recognise sth  tə ˈrekəɡnaɪz 
ˈsʌmθɪŋ  rozpoznać coś, uznać

to reconnect with sth  tə ˌriːkəˈnekt 
wɪð ˈsʌmθɪŋ  nawiązać z czymś 
ponownie więź/kontakt

to redefine sth  tǝ ˌriːdɪˈfaɪn ˈsʌmθɪŋ 
 zredefiniować coś

to refer to sb as X  tə rɪˈfɜː(r) tə 
ˈsʌmbədi əz  określać kogoś mianem X

to refrain from doing sth  tə rɪˈfreɪn 
frəm ˈduːɪŋ ˈsʌmθɪŋ  powstrzymać się 
od robienia czegoś

to regain sth  tə rɪˈɡeɪn ˈsʌmθɪŋ 
 odzyskać coś, odrobić

to regard sth as sth  tə rɪˈɡɑːd 
ˈsʌmθɪŋ əz ˈsʌmθɪŋ  uznawać coś  
za coś/jakieś

to reintroduce sth  tə ˌriːɪntrəˈdjuːs 
ˈsʌmθɪŋ  ponownie coś wprowadzić 
(na rynek, do obiegu)

to rekindle sth  tə ˌriːˈkɪndl ˈsʌmθɪŋ 
 ponownie coś rozpalić (np. miłość, 
namiętność)

to remain  tə rɪˈmeɪn  pozostawać

to remind sb to do sth  tə rɪˈmaɪnd 
ˈsʌmbədi tə du ˈsʌmθɪŋ  przypomnieć 
komuś, by coś zrobił

to report sth  tə rɪˈpɔːt ˈsʌmθɪŋ  zdać 
relację, poinformować o czymś

to resign as X  tə rɪˈzaɪn əz  złożyć 
dymisję jako X, zrezygnować ze 
stanowiska X

to resolve sth  tə rɪˈzɒlv ˈsʌmθɪŋ 
 rozwiązać coś

to respond to sth  tə rɪˈspɒnd 
tə ˈsʌmθɪŋ  zareagować na coś, 
odpowiedzieć

to result from sth  tǝ rɪˈzʌlt frǝm 
ˈsʌmθɪŋ  być czymś wywołanym,  
być czymś spowodowanym

to result in sth  tə rɪˈzʌlt ɪn ˈsʌmθɪŋ 
 poskutkować czymś

to retain sth  tə rɪˈteɪn ˈsʌmθɪŋ 
 zachować coś, utrzymać

to retreat somewhere  tə rɪˈtriːt 
ˈsʌmweə(r)  odejść gdzieś, wycofać się

to retreat  tə rɪˈtriːt  wycofać się  
(np. z życia publicznego)

to reveal sth  tə rɪˈviːl ˈsʌmθɪŋ 
 ujawnić coś, ukazać

to rival sth  tə ˈraɪvl ˈsʌmθɪŋ 
 dorównać czemuś

to rue the day that...  tə ruː ðə deɪ 
ðæt  przeklinać ten dzień, gdy...

to run at a loss  tə rʌn ət ə lɒs  nie 
opłacać się, przynosić straty

to run into X  tə rʌn ˈɪntə  sięgać 
(wielkości) X

to run the risk of X  tə rʌn ðə rɪsk əv 
 narażać się na X

to sample sth  tə ˈsɑːmpl ˈsʌmθɪŋ 
 spróbować czegoś, skosztować

to satirise sth  tə ˈsætəraɪz ˈsʌmθɪŋ 
 wyśmiewać coś

to save up for sth  tə seɪv ʌp fə(r) 
ˈsʌmθɪŋ  oszczędzić na coś

to say the least  tə seɪ ðə liːst  żeby 
nie powiedzieć więcej

to scoop sth  tə skuːp ˈsʌmθɪŋ 
 zgarnąć coś

to scratch the surface  tə skrætʃ ðə 
ˈsɜːfɪs  dotknąć powierzchni, nie 
zgłębić całości sytuacji/problemu

to secure sth  tə sɪˈkjʊə(r) ˈsʌmθɪŋ 
 zapewnić coś, zabezpieczyć

to seek to do sth  tə siːk tə du 
ˈsʌmθɪŋ  próbować coś zrobić, dążyć 
do zrobienia czegoś

to send sth through the roof  tə send 
ˈsʌmθɪŋ θruː ðə ruːf  sprawić, że coś 
poszybuje/podskoczy (np. cena)  
do niebotycznego poziomu

to set out  tə set aʊt  wyruszyć, 
rozpocząć (np. podróż)

to set sb free  tə set ˈsʌmbədi friː 
 uwolnić kogoś

to set sth up  tə set ˈsʌmθɪŋ ʌp 
 założyć coś, ułożyć, zorganizować

to sexually abuse sb  tə ˈsekʃʊəli 
əˈbjuːz ˈsʌmbədi  molestować kogoś 
seksualnie

to shed sth  tə ʃed ˈsʌmθɪŋ  pozbyć 
się czegoś, zrzucić

to shift sth  tə ʃɪft ˈsʌmθɪŋ 
 przesuwać, zmieniać

to shoot the breeze with sb  tə ʃuːt 
ðə briːz wɪð ˈsʌmbədi  paplać z kimś, 
gadać (pot., US)

to shrink  tə ʃrɪŋk  kurczyć (się/coś), 
zmniejszać, maleć

to sideline sth  tə ˈsaɪdlaɪn ˈsʌmθɪŋ 
 zepchnąć coś na drugi plan

to sign a deal  tə saɪn ə diːl  podpisać 
umowę
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to sign up to sth  tə saɪn ʌp tə 
ˈsʌmθɪŋ  zapisać się na coś 

to snap sth up  tə snæp ˈsʌmθɪŋ ʌp 
 zgarnąć coś, rozchwytywać

to sneak out  tə sniː k ˈaʊt  wyjść 
niepostrzeżenie, wymykać się ukradkiem

to sniff sth  tə snɪf ˈsʌmθɪŋ 
 wywęszyć coś

to soar  tə sɔː(r)  wzlecieć do góry, 
wzbić się

to socialize  tə ˈsəʊʃəlaɪz 
 socjalizować się

to sort sth  tə sɔːt ˈsʌmθɪŋ 
 uporządkować coś; rozwiązać coś, 
załatwić (pot., UK)

to spawn sth  tə spɔːn ˈsʌmθɪŋ 
 stworzyć coś, wytworzyć, zrodzić

to speak in public  tə spiːk ɪn ˈpʌblɪk 
 przemawiać publicznie

to speak one’s mind  tə spiːk wʌnz 
maɪnd  mówić otwarcie co ktoś myśli

to speak up for oneself  tə spiːk ʌp 
fə(r) wʌnˈself  wypowiedzieć się  
w swoim imieniu, zabrać głos 
w swojej sprawie

to speed sth up  tə spiːd ˈsʌmθɪŋ ʌp 
 przyspieszyć coś

to spoil sb  tə spɔɪl ˈsʌmbədi  psuć 
kogoś, rozpieszczać

to spur sth  tə spɜː(r) ˈsʌmθɪŋ 
 pobudzać coś, zmobilizować

to spy on sb  tə ˈspaɪ ɒn ˈsʌmbədi 
 szpiegować kogoś

to stack sth  tə stæk ˈsʌmθɪŋ 
 składować coś, układać w stertę/stos

to staff sth  tə stɑːf ˈsʌmθɪŋ  obsadzić 
coś załogą, zatrudnić do czegoś ludzi

to stand at X  tə stænd ət  wynosić X, 
stanowić

to stand to benefit the most  tə 
stænd tə ˈbenɪfɪt ðə məʊst  skorzystać 
najwięcej na czymś/dzięki czemuś

to stand to gain sth  tə stænd tə ɡeɪn 
ˈsʌmθɪŋ  mieć możliwość zyskania 
czegoś

to stand to lose sth  tə stænd tə luːz 
ˈsʌmθɪŋ  móc coś stracić

to star sb  tə stɑː(r) ˈsʌmbədi 
 obsadzić kogoś w głównej roli

to staunch the flow of sth  tə stɔːntʃ 
ðə fləʊ əv ˈsʌmθɪŋ  zatamować coś, 
zahamować (wyciek, odpływ itp.)

to stave sth off  tə steɪv ˈsʌmθɪŋ ɒf 
 oddalić (widmo czegoś), odsunąć coś 
(nieuchronnego)

to stay engaged with sth  tə steɪ 
ɪnˈɡeɪdʒd wɪð ˈsʌmθɪŋ  pozostać 
zaangażowanym w coś

to step in to do sth  tə step ɪn tə du 
ˈsʌmθɪŋ  przyjść na pomoc w (z)robi-
eniu czegoś

to stick to sth  tə stɪk tə ˈsʌmθɪŋ 
 trzymać się czegoś

to stock up on sth  tə stɒk ʌp ɒn 
ˈsʌmθɪŋ  zaopatrywać się w coś, robić 
zapasy czegoś

to strengthen sth  tə ˈstreŋθn 
ˈsʌmθɪŋ  umocnić coś

to stress  tə stres  kłaść nacisk (na 
coś), podkreślać (coś)

to strip sb of sth  tə strɪp ˈsʌmbədi 
əv ˈsʌmθɪŋ  pozbawić kogoś czegoś 
(siłą)

to stroke  tə strəʊk  pogłaskać

to stroll  tə strəʊl  przechadzać się

to struggle to do sth  tə ˈstrʌɡl tə du 
ˈsʌmθɪŋ  mieć problem ze zrobieniem 
czegoś

to suffer from something  tə ˈsʌfə(r) 
frəm ˈsʌmθɪŋ  cierpieć na coś/ 
z powodu czegoś 

to syphon sth off  tə ˈsaɪfən ˈsʌmθɪŋ 
ɒf  odpompować coś

to tackle sth  tə ˈtækl ˈsʌmθɪŋ 
 rozwiązać coś, poradzić sobie z czymś 

to take a dip  tə teɪk ə dɪp  wskoczyć 
do wody, dać nura

to take credit for sth  tə teɪk ˈkredɪt 
fə(r) ˈsʌmθɪŋ  przypisywać (sobie) 
coś, uważać coś za (swoją) zasługę

to take measures  tə teɪk ˈmeʒəz 
 przedsięwziąć środki, podjąć kroki

to take sb by surprise  tə teɪk 
ˈsʌmbədi baɪ səˈpraɪz  kompletnie 
kogoś zaskoczyć

to take sb on  tə teɪk ˈsʌmbədi ɒn 
 przygarniać kogoś, przyjmować  
(do domu)

to take sb to court  tə teɪk ˈsʌmbədi 
tə kɔːt  pozwać kogoś do sądu

to take sb’s mind off sth  tə teɪk 
ˈsʌmbədɪz maɪnd ɒf ˈsʌmθɪŋ 
 odwrócić czyjąś uwagę od czegoś

to take sth away  tǝ teɪk ˈsʌmθɪŋ 
ǝˈweɪ  zabrać coś, odebrać

to take sth in  tə teɪk ˈsʌmθɪŋ ɪn 
 chłonąć coś, cieszyć się widokiem 
czegoś

to take sth over  tə teɪk ˈsʌmθɪŋ 
ˈəʊvə(r)  przejąć coś

to take the tour  tə teɪk ðə tʊə(r) 
 zwiedzić (coś)

to take to sth  tə teɪk tə ˈsʌmθɪŋ 
 (masowo) coś oblegać, użytkować

to take up the mantle  tə teɪk ʌp ðə 
ˈmæntl  przywdziać koronę (czegoś, 
kogoś), przejąć pałeczkę (po kimś)

to tell sb apart  tə tel ˈsʌmbədi əˈpɑːt 
 rozróżnić kogoś

to think outside the box  tə θɪŋk 
ˌaʊtˈsaɪd ðə bɒks  myśleć  
nieszablonowo

to threaten sth  tə ˈθretn ˈsʌmθɪŋ 
 zagrozić czemuś

to thrive  tə θraɪv  kwitnąć, rozwijać się

to thrust sb into sth  tə ˈθrʌst 
ˈsʌmbədi ˈɪntə ˈsʌmθɪŋ  wepchnąć 
kogoś do czegoś, na siłę kogoś gdzieś 
wepchnąć

to tick all the boxes  tə tɪk ɔːl ðə 
bɒksɪz  odpowiadać “tak” na wszystkie 
pytania, spełniać wszystkie warunki

to tint sth  tə tɪnt ˈsʌmθɪŋ 
 pokolorować coś, przyciemnić (szyby)

to top it...  tə tɒp ɪt  na dodatek, 
ponadto...

to top out at X  tə tɒp aʊt ət  osiągnąć 
maksymalną wartość/wysokość X

to top sth  tə tɒp ˈsʌmθɪŋ  zajmować 
pierwsze miejsce

to tour sth  tə tʊə(r) ˈsʌmθɪŋ 
 objeżdżać coś, odbyć tournée  
gdzieś/po czymś

to track sth  tə træk ˈsʌmθɪŋ  śledzić 
coś, prześledzić

to trade up  tə treɪd ʌp  znaleźć lepszą 
alternatywę, kupić/nabyć coś lepszego
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to trample over sth  tə ˈtræmpl 
ˈəʊvə(r) ˈsʌmθɪŋ  stratować coś

to turn into sth  tə tɜːn ˈɪntə ˈsʌmθɪŋ 
 zamienić się w coś

to turn to sb for sth  tə tɜːn tə 
ˈsʌmbədi fə(r) ˈsʌmθɪŋ  zwrócić się  
do kogoś o/po coś

to turn to sth  tə tɜːn tə ˈsʌmθɪŋ 
 zwrócić się do czegoś/ku czemuś

to undermine sb  tu ˌʌndəˈmaɪn 
ˈsʌmbədi  podkopać kogoś (czyjąś 
reputację)

to unmute sth  tə ˌʌnˈmjuːt  wyłączyć 
wyciszenie mikrofonu (w czacie,  
komunikatorze)

to unveil sth  tu ˌʌnˈveɪl ˈsʌmθɪŋ 
 odsłonić coś

to upgrade sth  tu ˌʌpˈɡreɪd ˈsʌmθɪŋ 
 poprawić coś, ulepszyć

to uphold sth  tu ʌpˈhəʊld ˈsʌmθɪŋ 
 podtrzymać coś

tour de force  ˌtʊə(r) də ˈfɔːs   
majstersztyk

tour guiding  tʊə(r) ˈɡaɪdɪŋ  wycieczki 
z przewodnikiem, organizacja  
wycieczek z przewodnikiem

touristic  ˈtʊərɪst  turystyczny

tournament  ˈtɔːnəmənt  turniej,  
zawody

tour  tʊə(r)  objazd (po czymś), 
wycieczka

to utter sth  tu ˈʌtə(r) ˈsʌmθɪŋ 
 wypowiedzieć coś, wymówić

to vary  tə ˈveəri  różnić się, wahać

to view sth as  tə vjuː ˈsʌmθɪŋ æz 
 postrzegać jako coś

to walk sb  tə wɔːk ˈsʌmbədi 
 wyprowadzić kogoś na spacer

towards the end of sth  təˈwɔːdz ði 
end əv ˈsʌmθɪŋ  pod koniec czegoś, 
bliżej końca czegoś

to wash sth down  tə wɒʃ ˈsʌmθɪŋ 
daʊn  spłukać coś, popić (czymś  
np. jakieś jedzenie)

to wed  tə wed  poślubić

to welcome sb on board  tə ˈwelkəm 
ˈsʌmbədi ɒn bɔːd  powitać kogoś 
w zespole

to what extent...  tə ˈwɒt ɪkˈstent 
 w jakim stopniu...

to win by a landslide  tə wɪn baɪ 
ə ˈlændslaɪd  wygrać z ogromną 
przewagą

to withstand sth  tə wɪðˈstænd 
ˈsʌmθɪŋ  wytrzymać coś

town hall  taʊn hɔːl  ratusz

to wonder  tə ˈwʌndə(r)  zastanawiać 
się

to work from home  tə wɜːk frəm 
həʊm  pracować z domu

to work up an appetite  tə wɜːk ʌp 
ən ˈæpɪtaɪt  nabrać apetytu (robiąc 
coś, np. ciężko pracując)

to work wonders  tə ˈwɜːk ˈwʌndəz 
 zdziałać cuda

to write sth down  tə ˈraɪt ˈsʌmθɪŋ 
daʊn  zapisać coś, zanotować

to zero in on sth  tə ˈzɪərəʊ ɪn ɒn 
ˈsʌmθɪŋ  precyzyjnie coś określić/
ustalić/znaleźć

trade association  treɪd əˌsəʊʃiˈeɪʃn 
 zrzeszenie branżowe producentów, 
stowarzyszenie handlowe

trade in sth  treɪd ɪn ˈsʌmθɪŋ 
 zajmować się czymś; handlować czymś

trade route  treɪd ruːt  szlak handlowy

trade war  treɪd wɔː(r)  wojna handlowa

traffic lights  ˈtræfɪk laɪts  światła 
(drogowe/uliczne)

trail  treɪl  szlak

tram  træm  tramwaj

transgression  trænzˈɡreʃn   
wykroczenie, naruszenie  
(reguły, prawa)

trash baron  træʃ ˈbærən  baron 
śmieciowy

treat  triːt  smakołyk, przysmak

treaty  ˈtriːti  pakt, traktat

tremendous  trɪˈmendəs  ogromny, 
niesamowity

trespasser  ˈtrespəsə(r)  intruz

tribe  traɪb  plemię

trilogy  ˈtrɪlədʒi  trylogia

trinket  ˈtrɪŋkɪt  zabawka

trivial  ˈtrɪvɪəl  trywialny, błahy

Trojan horse  ˈtrəʊdʒən hɔːs  koń 
trojański

troubled times  ˈtrʌbld ˈtaɪmz  trudne 
czasy

tsar  zɑː(r)  car (pot. o kimś,  
kto dominuje w danej branży)

turnovers  ˈtɜːnəʊvəz  obroty

twisting  ˈtwɪstɪŋ  kręty

two-thirds  ˈtuːˈθɜːdz  dwie trzecie

two-way  tuː weɪ  dwustronny, obopólny

twofold  ˈtuːfəʊld  dwojaki

type 2 diabetes  taɪp ˈtuː ˌdaɪəˈbiːtɪz 
 cukrzyca typu 2.

U
ubiquitous  juːˈbɪkwɪtəs  wszechobecny

ultimately  ˈʌltɪmətli  ostatecznie, 
w końcu

ultimate  ˈʌltɪmət  ostateczny

uncertainty  ʌnˈsɜːtnti  niepewność

uncomfortable with sth  ʌnˈkʌmftəbl 
wɪð ˈsʌmθɪŋ  nie czujący się z czymś 
dobrze/pewnie

uncompromising  ʌnˈkɒmprəmaɪzɪŋ 
 nieustępliwy, bezkompromisowy

uncontrollable  ˌʌnkənˈtrəʊləbl 
 niekontrolowany

uncooperative  ˌʌnkəʊˈɒpərətɪv 
 niewspółpracujący

under guard  ˈʌndə(r) ɡɑːd   
pod strażą (np. być więzionym)

underlying  ʌndəˈlaɪɪŋ  podstawowy, 
leżący u podłoża

under pressure  ˈʌndə(r) ˈpreʃə(r) 
 pod presją

under the influence  ˈʌndə(r) ði 
ˈɪnflʊəns  pod wpływem  
(narkotyków lub alkoholu)

undervalued  ˌʌndəˈvæljuː   
niedoceniony

undeterred  ˌʌndɪˈtɜːd  niezłomny, 
niezrażony

undiscovered  ˌʌndɪˈskʌvəd  nieodkryty

undoubtedly  ʌnˈdaʊtɪdli   
bez wątpienia
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unemployment  ˌʌnɪmˈploɪmənt   
bezrobocie

unexpectedly  ˌʌnɪkˈspektɪdli   
nieoczekiwanie

unique  juˈniːk  unikalny, niepowtarzalny

unique to sth  juːˈniːk tə ˈsʌmθɪŋ   
unikalny dla czegoś

unlikely  ʌnˈlaɪkli  nieprawdopodobny, 
mało prawdopodobny

unnoticed  ˌʌnˈnəʊtɪst  niedostrzeżony

unpalatable  ʌnˈpælətəbl  nie  
do przełknięcia (nie do zaakceptowania)

unpredictable  ˌʌnprɪˈdɪktəbl 
 nieprzewidywalny

unreasonable  ʌnˈriːznəbl 
 nierozsądny, nieracjonalny

unrivalled  ʌnˈraɪvəld  niezrównany (UK)

unsympathetic to sb  ˌʌnsɪmpəˈθetɪk 
tə ˈsʌmbədi  nieczuły na czyjś los, 
obojętny wobec kogoś

untold  ˌʌnˈtəʊld  niewypowiedziany, 
nieopisany

unwavering  ʌnˈweɪvərɪŋ  niewzruszony, 
niezachwiany

up for grabs  ʌp fə(r) ɡræbz  do wzięcia

up in the air  ʌp ɪn ði eə(r)   
w zawieszeniu; (będący) niewiadomą

upper classes  ˈʌpə(r) ˈklɑːsɪz  wyższe 
klasy/sfery

urban  ˈɜːbən  miejski

urinalysis  j̩ərəˈnæləsəs  badanie moczu

urine  ˈjʊərɪn  uryna

utopian  juːˈtəʊpɪən  utopijny, nierealny

V
valuable  ˈvæljʊəbl  wartościowy

varied  ˈveərɪd  różnorodny, 
zróżnicowany

vast  vɑːst  szeroki, rozległy

vaulted ceiling  ˈvɔːltɪd ˈsiːlɪŋ   
sklepienie

vehemently  ˈviːəməntli  zażarcie, ostro

venture  ˈventʃə(r)  przedsięwzięcie, 
operacja

venue  ˈvenjuː  miejsce wydarzenia 
(kulturalnego/rozrywkowego)

verbally  ˈvɜːbəli  werbalnie

via  ˈvaɪə  przez, za pośrednictwem

vibe  vaɪb  atmosfera, aura

victim of sth  ˈvɪktɪm əv ˈsʌmθɪŋ 
 ofiara czegoś

video-on-demand  ˈvɪdɪəʊ ɒn 
dɪˈmɑːnd  z wideo na żądanie  
(np. platforma) (tylko  
przed rzeczownikiem)

video gaming  ˈvɪdɪəʊ ˈɡeɪmɪŋ  gry 
wideo

villager  ˈvɪlɪdʒə(r)  wieśniak

village  ˈvɪlɪdʒ  wieś

violently  ˈvaɪələntli  z przemocą, siłą

virtual wallet  ˈvɜːtʃʊəl ˈwɒlɪt   
wirtualny portfel

visual impairment  ˈvɪʒuəl 
ɪmˈpeəmənt  zaburzenie wzroku, 
upośledzenie wzroku

vital  ˈvaɪtl  niezbędny, mający  
podstawowe znaczenie (dla czegoś)

voice command  vɔɪs kəˈmɑːnd   
sterowanie głosem

volume  ˈvɒljuːm  tom (książki), 
książka (wydanie)

voluntary  ˈvɒləntri  dobrowolny, 
nieobowiązkowy

vow  vaʊ  przysięga, ślubowanie

W
wage  weɪdʒ  płaca, pensja

waste  weɪst  ściek(i), odpad(y)

water pipe  ˈwɔːtə(r) paɪp  rura 
wodociągowa

way back in X  weɪ bæk ɪn  X lat  
temu (o czymś, co wydarzyło  
się w X wieku, X roku itp.)

way down  ˈweɪ daʊn  na samym 
dole (np. znaleźć się), bardzo nisko 
(np. spaść)

wealth  welθ  majątek, bogactwo

wealthy  ˈwelθi  zamożny

weary of sth  ˈwɪəri əv ˈsʌmθɪŋ 
 zmęczony czymś

well-paid  wel ˈpeɪd  dobrze opłacany 
(tylko przed rzeczownikiem)

well-to-do  wel tə du  zamożny,  
dobrze sytuowany

well connected  wel kəˈnektɪd 
 mający kontakty/znajomości

well established  wel ɪˈstæblɪʃt   
o ugruntowanej pozycji, powszechnie 
uznany (nie przed rzeczownikiem)

well worth X  wel wɜːθ  z pewnością 
wart X

WFR (workforce reduction)  ˌdʌbljuː 
ef ˈɑː(r) ˈwɜːkfɔːs rɪˈdʌkʃn  redukcja 
etatów

when it comes to sth  wen ɪt kʌmz 
tə ˈsʌmθɪŋ  gdy/jeśli chodzi o coś, 
mówiąc o czymś

whereas  weərˈæz  podczas gdy

where there’s muck, there’s brass  
weə(r) ðeəz mʌk ðeəz brɑːs  żadna 
praca nie hańbi, brudna robota także 
popłaca (UK)

white blood cell count  waɪt blʌd sel 
kaʊnt  liczba białych krwinek

wiener schnitzel  ˈwiːnə(r) ˈʃnɪtsl 
 sznycel wiedeński

windfall  ˈwɪndfɔːl  nieoczekiwany 
przypływ gotówki

wisdom  ˈwɪzdəm  mądrość, rozsądek

wish list  wɪʃ lɪst  lista życzeń (pot.)

word is...  ˈwɜːd ɪz  mówi się, że...

work-life balance  wɜːk laɪf ˈbæləns 
 równowaga pomiędzy życiem za-
wodowym, a osobistym

work of art  ˈwɜːk əv ɑːt  dzieło sztuki

workout  ˈwɜːkaʊt  sesja treningowa, 
trening (fizyczny)

workplace  ˈwɜːkpleɪs  stanowisko 
pracy, miejsce pracy

World Heritage Site  wɜːld ˈherɪtɪdʒ 
saɪt  obiekt wpisany na Listę 
Światowego Dziedzictwa

worldwide  ˈwɜ lːdwaɪd  na całym świecie

worm  wɜːm  robak

worse still...  wɜːs stɪl  co gorsza..., 
mało tego... (pot.)
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worst-case scenario  wɜːst keɪs 
sɪˈnɑːrɪəʊ  najgorszy możliwy  
scenariusz

worst-hit  wɜːst hɪt  najgorzej/
najboleśniej dotknięty

worth the wait  wɜːθ ðə weɪt  wart 
czekania

wrought-iron  ˌrɔːt ˈaɪən  kuty 
(z kutego żelaza) (tylko  
przed rzeczownikiem)

X
X-approved  əˈpruːvd  zaaprobowany 
przez X, dozwolony przez X

X-backed  bækt  wspierany przez X 
(tylko przed rzeczownikiem)

X-based  beɪst  znajdujący się w X, 
z siedzibą w X (tylko przed rzeczowni-
kiem)

X-factor authentication  fæktə(r) 
ɔ:ˌθentɪˈkeɪʃn  uwierzytelnianie 
wieloskładnikowe

X-related  rɪˈleɪtɪd  związany z X, 
dotyczący X (tylko  
przed rzeczownikiem)

X-sounding  ˈsaʊndɪŋ  brzmiący  
jak X, X brzmiący (tylko  
przed rzeczownikiem)

X-themed  θiːmd  o tematyce X  
(tylko przed rzeczownikiem)

X and co.  ənd kəʊ  X i spółka, X i jego 
ekipa/towarzystwo (pot.)

X and Y alike  ənd əˈlaɪk  X i Y  
jednakowo/tak samo/w tym samym 
stopniu

X a shot  ə ʃɒt  po X za sztukę (pot.)

X aside...  əˈsaɪd  pomijając X...

X as the crow flies  əz ðə krəʊ flaɪz   
X w linii prostej (o odległości)

X courtesy of Y  ˈkɜːtəsi əv  X dzięki 
uprzejmości Y

X is a nice little earner  ɪz ə naɪs ˈlɪtl 
ˈɜːnə(r)  X pozwala nieźle zarobić

X is the word  ɪz ðə ˈwɜːd  chodzi o X, 
X to podstawa

X rolled into one  rəʊld ˈɪntə wʌn 
 wszystkie w jednym X (o kilku  

rzeczach, osobach, ideach,  
zastosowaniach itp.)

X with sb’s name on it...  wɪð 
ˈsʌmbədɪz ˈneɪm ɒn ɪt  X, który należy 
do kogoś; X, który jest czyjś

X works for me...  ˈwɜːks fə(r) miː   
X mi pasuje...

Y
you are damned if you can...  ju ə(r) 
dæmd ɪf ju kæn  nie wydaje się, że 
możesz..., raczej nie da rady, żebyś... 
(pot., slang.)

youth  juːθ  młodzież, młodzi ludzie

you’d be forgiven if...  jud bi fəˈɡɪvn 
ɪf  to zrozumiałe, że..., mogłoby się 
wydawać, że...

YOY (year-over-year)  ˌwaɪ əʊ ˈwaɪ 
ˈjiə(r) ˈəʊvə(r) ˈjiə(r)  rok do roku;  
w porównaniu do roku ubiegłego

yum!  jʌm  pycha!

Z
zeitgeist  ˈzaɪtɡaɪst  duch czasu

zenith  ˈzenɪθ  zenit, szczyt

zigzag  ˈzɪɡzæɡ  zygzak

zone  zəʊn  strefa, sfera
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